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אובמו עקר ירבד
 יסחיל תמכסומ תרגסמ 'ווק-סוטטס'ה רדסה היה התמקה רחאלש םינשבו הנידמה םוק ינפל

 לעו רקיעכ םידדצה ןיב ףתושמה לע הרמש וז תרגסמ .לארשי תנידמב םישפוחהו תווצמה ירמוש

 ינשמכ ףתושמה תאו רקיעכ תקולחמה תא וארש תוצובקה .ינשמ רבד לעכ םהיניב תוקולחמה

.םיילושל זכרמה ןמ וקחדנ

 ןיבו הניב םיסחיב םייוניש ,הלש תיטילופה תכרעמבו תילארשיה הרבחב םיבכרומ םיכילהת

 הפרחהל ,תפתושמה תרגסמה רוערעל ומרג הלוכ תיברעמה הרבחב םייונישו תידוהיה הרוזפה

 היינפ םג הלחה ןמע .תוקולחמה בושייל םימכסומה םינונגנמה לש תרכינ השלחהלו ימינפה עסשב

 ןיב םיסחיה בוציעב ותוברועמ תרבגהו תוקולחמב עירכיש ידכ טפשמה תיב לא תכלוהו הבר

 .קימעה ףא אלא ,אפרנ אלש קר אל עסשהו – ןהב הערכהב ףלחוה תוקולחמה בושיי .תוצובקה

 הרובחתה ןיינעב תרמצ תדעוו רויגה תוכמס ןיינעב ןמאנ תדעו ומכ ,תוקולחמ בושייל תונויסינ

.הפי ולע דימת אלו םיאשונה לכב אל ,םיטעמ ויה םילשוריב תבשב

 אל תוצובק .לארשיב ידוהיה רובצה יגלפ ןיב שדח תרגסמ םכסה תונבל ךרוצב שוחל ולחה םיבר

 תנכהב םיקסועה וא יקצובול-ןילייב תצובק תמגוד ,הזכ םכסהל דוסי יווק טטרשל וסינ תוטעמ

 לע תסנכב הנורחאל השגוה וז העצה סיסב לע .הנידמו תד יסחיב קסועה קרפב ,לארשיל הקוחה

 ךכב קסע לטנגנל םוחנ תסנכה-רבח םג .תדמ שפוחהו תדה שפוח :דוסי קוח תעצה יוניש תעיס ידי

 ןיב תובושח תוחיש להינ היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ףאו ,םינוש תונחממ תסנכ ירבח תכימתב

 ריאמ טפושה ,רבעשל ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש ותושארב םורופב תווצמ ירמושל םיישפוח

 אלש ,םכסומ רדסהב ךרוצ לש השוחת לע ודיעה )ןאכ ונינמ אלש םירחא םיברו( ולא לכ .רגמש

 ונלוכ לש תלוכיב עגפי אל רשאו ,אדירג 'חקו ןת' יסחיב וא תנמדזמ תינחוכ הערכהב יולת היהי

 םיסחיה לולכמ לש ביצי רדסה ,הנידמה לשו הרבחה לש תוימויקה תויעבה םע דחי דדומתהל

 ,תווצמ ירמוש :ןתיב תא לארשי תנידמב תואורה תונושה תוצובקה ןיבו הנידמה ןיבל הרותה ןיב

 .םהינוג לכל םיישפוחו םייתרוסמ

 וחילצהש המב ,וימדוק לש םנויסינמ דומיל ירפ ראשה ןיב אוה ןאכ םכינפל אבומה רוביחה

 דומעל הסננש ,תונורתי ול שי ךא .תונורסחמ יקנ וניא אוה ףא םתסה ןמ .וחילצה תוחפש המבו

.ןלהל םהילע

 ךמסמ הנושארבו שארב רוציל ,ונינש לש דואמ דע הנושה עקרה תורמל ,וניסינ ונבתכש הנמאב

 םידדצה לכ לש חרוכב תחכופמ הרכה לש אלא ,ןותנ ןמזב םייטילופ חוכ יסחי לש האצות ונניאש

 חינהל יושע אוה ,לעפמה חלצי םא .ףתושמה תא שיגדהלו םייקה תא רמשל ,דחי תויחלו לועפל

 תרגסמה תא םייקל ךרוצב לכה תרכה תא חיטבמ הזכ ןומא .תוצובקה לכ ןיב ידוסי ןומאל תיתשת

 תוצובקה ללכלו ,ףתושמ וניאש המב קובדל הצובק לכל החינמ המויק םצעב רשא ,תפתושמה

 ונתאמ דחא לכ לש ותונוכנל איבה ונינש ןיב רצונש ןומאה .ןהיניב תוקולחמה תא ןבללו ךישמהל
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 ,תפתושמה המכסהה ןעמל ראשה לכ לע רתוולו ,ומויקל רתויב ינויחכ ספתנש המ לע קר דומעל

 המכ דע רודחל ,םהלש םיטרפב םגו םיללכב םג ,םיבר םיאשונב המכסהל עיגהל ונלוכי ךכו

.רבד ריתסהל אלבו קמוע לופיטב םהיטרפל םתוא ןבללו םתיתשת לא ונלוכיש

 

 תוינויח תשוחת םיברועמה לכל שי םיוסמ ןמזב םא םג ,תישאר .היעב ינפל ונדמע וז הדוקנב

 לכ תעד לע אלש םכסהה תא תונשל ןויסינל איבהלו ,דיתעב גופל הלוכי וז – תפתושמה תרגסמה

 עיגהל השק .תונוש תועד ןנשי םכסהב ףתתשהל תורומאה תוצובקה ןמ תחא לכב ,תינש .ויפתוש

.תומכסהה לולכמל המוד תוביוחמ םלוכל ןיא םא םירותיול

 םייונישל ששחה תא םצמצמה ,יתקוח-יטפשמ ןוגיע אוה תויגוסה יתשל לבוקמה ןורתפה

 .וב םינינועמ םניאש תכרעמב םימרוג ידי לע םירדסהה לולכמ תריבשל וא םיידדצ-דח

 אוה יתקוחה רדסהה לש ישממה ונחבמ .המכסהה לש התוביצי תא חיטבמ וניא הז ןורתפ םג ךא

 םתמאתה שרפל חוכה ללוכ – שוריפה חוכ ,תרדוסמ תיטפשמ הטיש לכב .ותפיכאבו ושומימב

 .םיאמצע תויהל םירומאה ,םיטפוש ידיב ןותנ – דוסיה יקוחל וא הקוחל "םיליגר" םירדסה לש

 ףותישלו המכסהה תגשהל ךכ לכ ינויחה ןומאב לבחל לולע טפשמה תיב לש ותונשרפמ ששחה

 .התרגסמב הלועפה

 לע ונתעד תא וב ונעצה .הנמאל ישימחה קרפב תאז ונישעו ,ךכ לע תעדה תא תתל ונילע היה

 תיב ידי לע תידיתעה התונשרפ ןיבל הניבו דוסיה יקוח ןיבל הנמאה ןיב ונמעטל יוצרה סחיה

.םירחאו טפשמה

 וקסעש ,תורחא תוליבקמ תוצובק לש םיכילהתמ אוה ףא הנוש ונרוביח םע ונרבעש ךילהתה

 תוצובק לש הבחר תופתתשה תבייחמ הבחר המכסה .תווצמ ירמושו םייתרוסמ ,םיישפוח יסחיב

 הבחר תופתתשה ךא .םלוכ תא בייחמה יפוסה ךמסמה תריציב רשפאה לככ תובר תוצובק-תתו

 הטונו ,תוירוקמה תודמעב תורצבתהל האיבמ ,תומדקתה תענומ ,הדובעב תוליעי רסוחל תמרוג

 תפיקעל איבהל םילולעה תונורתפ ,תוהמ לש אלו חוסינ לש תונורתפ – םימומע תונורתפל ליבוהל

 .ךוראהו ינוניבה חווטב ולוכ רדסהה תוביצי ןוכיסל ךכ לשבו רצקה חווטב תובאוכה תודוקנה

 לכ םע ךא .ולא תונורסח לע רבגתהל תיסחי תולקב ונלוכיו ,דבלב םיינשב דובעל ונפדעה ןכל

 ,םהילא תוביוחמ םישח ונאש דוסיה תורוקמבו ירשפא אשונ לכב םלועה תפקשהב וניניב קחרמה

 .הנמאל תופתוש הנייהתש םיצפח ונאש תוצובקה לכל יוטיב תתל ונחוכב היה אלש ,קפס ןיא

.רבד ונישע אל ,הנמאל הבחר המכסה אלל ירהו

 לש תינושאר הביתכב ,לארה לארשי רמ ,הנמאה םזויו ןמטרה ןוכמ תעצה יפ-לע ונדבע ןכל

 תא ונעמש .םינוש םירזגמ הגצייש ,הבחר ןויד תצובק ינפל קרפ רחא קרפ ןתאבהו וניתועצה

 הדימב וניפיח ךכבש םיווקמ ונא .וניתועצה יטרפ תא ןהיפ-לע ונינישו ,םיפתתשמה לש םהיתורעה

.דבלב םיינשב הדובע -תידוסיה ונכרד לש הנורסח לע ,הבר

 תופתוש ויה תילארשיה הרבחב תובושחו תודבכנ תוצובקש ,ןורסיחה ןמ ירמגל טלמינ אל ,תאז םע
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 םימרופרהו ,דחא דצמ ידרחה רוביצה ןהיניבו ,ונתעצהל ,ךכמ תוחפ ףא וא ,יקלח ןפואב קר

 ונלדתשה .דועו םישדחה םילועה תוצובק ,לודגה יתרוסמה רוביצה ןכו ינש דצמ םיביטברסנוקהו

 גוצייל ונתדובע המוד הניא ןיידע ךא ,ןהל רקיב בשחתהלו ,ולא תוצובק חפקל אלש ונלוכיש לככ

.ןמצע חוכמ ולא תוצובק לש יטנתוא

 התרטמש ,הכורא ךרדב ןושארה דעצה קר איה תפתושמה ונתעצהש ,ונל רורב ,םוקמ לכמ

 לכ לע( לארשיב ידוהיה רוביצה יכ םיווקמ ונא .תיתרבח הנמאכ העצהה ץומיא איה תירקיעה

 ונחנא .הסיסבב תדמועה חרוכה תשוחת תאו הנמאה חור תא הנושארבו שארב ץמאי )ויקלח

 .םמצע הנמאה תונורקעב םג הבחר הכימתל איבהל יושע בחר ןויד – היהי ךכ םא יכ םינימאמ

 תדגונ איהש םוקמב הנמאל הליעפ המכסה עיבהל ולכוי תוצובקה לכ אלש ,טלחהב םיניבמ ונא

 -יא לש ךרדב ,הליבס המכסהב תוחפל ףתתשהל ולכויש ידכ ,לוכה השענ ךא ,ןהיתונורקע תא

.היטרפל תודגנתה

 םהב היה אל ,םכסהב ףוחדה ךרוצה תשוחתו תפתושמה הרטמה :ונתדובע ךרד לע והשמ דוע

 ,וניניב ונכרעש םדקומה רוריבה אלול ,הנמאה לא עיגהל ונתלוכי תא חיטבהל ידכ םמצעלשכ

 אלו ,הליחתכל םהב םיצור ונינשש ,םיפתושמ דוסי תונורקע ונל שיש ,הילא ונעגהש הנקסמהו

 תווהל םילוכי הלא תונורקע יכו ,רחא רבדב רתוול ותמכסה תרומת ינשה דצל רותיו לשב קר

 תלבגהב וא םוצמצב הנידמה תוברעתה יאבש ךרוצה תא ראשה ןיב וללכ םה .הנמאל סיסב

 תלבגהב וא םוצמצב הנידמה לש התוברעתה יאב ךרוצה תא ןכו , לארשיב תווצמ רומשל שפוחה

 הרוצב יתדה םייחה חרוא תא שרפל שפוחב וא ,תווצמ רמוש םדא תויהל אלש רוחבל שפוחה

 הנידמהש ,ןורקיעה לע ונמכסה ךכל ףסונב .ךכמ בייחתמה לכ לע ,הצובקל וא טרפל תיארנה

 תוכייתשה וא יתרוסמ ,ידרח םייח חרוא תוברל ,תורחבנה םייחה תורוצל אלמ םויק רשפאל תבייח

 .תויסקודותרוא אל תוידוהי תוליהקל

 תא אוצמל ךירצ הז רבדו ,ידוהיה םעה לש ותנידמ איה לארשי תנידמש ונילע םכסוה ןכ ומכ

 םה ,ןימ וא םואל ,תד לדבה ילב ,םהל םיאכז םיחרזאה לכש ןויוושהו דובכהש ןכו ,היקוחב ויוטיב

 ךרוצ ןיאשו ,ולא תונורקע ןיב תיתוהמ הריתס ןיאש ,ןיטולחל לבוקמ ונינש לע .הפא תמשנמ קלח

 .רחאה ןורקעב תיתועמשמ העיגפ ריחמב אובת דחא ןורקע לש ושומימל הריתחהש רוסא םגו

 ףא וא ,תואיצממ תפתושמה תרגסמה תריצי תעב דואמ רהזיהל שיש ,שארמ ונילע םכסוה דוע

 ןוצר רסוחלו ,דספהו לוכסת תשוחתל איבתש ךרדב ,הצרא םידדצה דחא תערכה לש תיארמ

 יזכרמכ דצ לכל הארנש המ תא ןתינש המכ דע דבכל שיש אליממו ,ולוכ ךלהמב תופתושל

 .בושחכו

 תינטשפ איה 'םיישפוח'ו 'תווצמ ירמוש' לש תונחמ ינשל לארשיב הרבחה תקולחש ,ךכל םג םירע ונייה

 .םינושה תונחמה לש םילגדה יאשונ םע רוריבב םיהוזמ םניאש םיבר םייניב ינוג שי יכו ,העטמו

 תמא תאופרל הכוראה ךרדב ןושאר דעצ אוה הנמאה תעצה שוביג ,ונתעדל ,ליעל ונרמאש יפכ

 ידוהיה םעה ינוג לכמ רוביצ ישיא לש המכסה אוה אבה דעצה .ידוהיה רוביצב ימינפה עסשל

 תיטילופה תכרעמה לע ץחל תריציל סיסבה איה וז המכסהש ,םירובס ונא .תוצופתבו ץראב
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 תכרעמה ךישמת ירוביצ ץחל אלבש ,םיששוח ונא .םיקוחה רפסב יוטיב הל תתלו הנמאל קקזיהל

 .'חקו ןת' לש םייטילופ םימכסה תועצמאב ,תונמדזמ תופירש יוביכ לש תונורתפ ףידעהל תיטילופה

.ןאכ םטרפל ךרוצ ןיאש ,הלש םילוקישמ תאז השעת איה

 ,ךלוהו רבוגה ששחהו תימויקה הקוצמה לשב ,התע ךא .רבעב םג היה וז ןיעמ הנמאב ךרוצה

 ללכב ידוהיה םעה ךותב תימינפה תודיכלה לש ףתושמה סרטניאה יזחוא לע ורבגי דוריפה תוחוכש

 תוסנל העשה הלשבש רשפאו ,חרכהל ךרוצמ הכפה השדח תיתרבח הנמא ,טרפב לארשי תנידמבו

 רוביצה ןומא תוטעמתה לשב רקיעב םינוכנ ולא םירבד .היתונורקעלו הל הבחר המכסה גישהלו

.טפשמה תכרעמו הלשממה ,תסנכה - לשממה ינונגנמב

 תייעב ןיבל ,הב קר טעמכו הב ונקסעש תידוהי-םינפה היעבה ןיב קתנל השק לארשי תנידמב

 יבגל םירומא םירבדה .הכותבש לודגה יברעה טועימל רקיעבו ,םידוהי-אלה היחרזאל הנידמה סחי

 ונפדעה ונא .דועו ןיאושינהו םשרמה יקוח יבגל ,תוחרזאה קוחבו תובשה קוחב םיבושח םיטרפ

 בלשבו ,דחא םעכ ונייח תרגסמ תא שבגלו ,תימינפה תידוהיה הלאשב קר קוסעל ןושארה בלשב

 קלח ןיבל םידוהיה ןיב םייקה גוליפה תייעב םע תעגמ ונדיש המכ דע דדומתהלו תוסנל ינשה

 םידוהי ןיב סחיה תולאשב ןודל הנוכנה תרגסמה ונניא דבלב ונינש ןיב גולאיד ךא .םיטועימהמ

 םינוידל סיסב תויהל ולכיש ,תוניינעמ תומכסה בינה אוה יכ םא( לארשי תנידמב םידוהי-אלו

 .)הלא םיאשונב םג ,םיפסונ

 ונישעו ,ץראב ידוהי-אלה רוביצה לע העפשה ןהל שיש תודוקנב םג ונתדובע ךלהמב ונעגנ ,תאז םע

 .ויפלכ תונורטפב גוהנל אלו ,הלילח ,וחפקל אל ,ויתונומא תאו ותוא דבכל ץמאמ לכ

 ןיינעב ,דחא הרקמב קר( תופתושמ ןה תוישעמה תועצהה :ונתדובע הנבמ לע תודדוב תורעה

 תוביסה תחא .םידרפנ םה תועצהל רבסהה ירבד .)תופולח יתש ונעצה ,ידוהי םואל לש םשרמה

 תודוקנמ ונאציש תורמל ,תפתושמ העצה לע םיכסהל ונידיב הלעש ,שיגדהל ונל בושחש ,איה ךכל

 לש רבסהה ירבד תרטמ .ונלש תויכרעה תויופידעבו ונלש תוכמסה תורוקמ תניחבמ תונוש אצומ

 קר אלו ,ולש וטבמ תדוקנמ םג ןוכנ אוה עצומה רדסהה ךיא תוארהל התייה ונתאמ דחא לכ

 םיקרפה תקולח .דחי תויחל יופכה ךרוצה לשב וא רחא גשיה ךרוצל ינשה דצל יופכ רותיווכ

 ינפב דומעל קרפ לכ לוכי דבעידבש ,שיגדהל ידכ םג אלא ,תוריהבהו תוחונה ךרוצל קר אל הדעונ

 םיפידעמ ונייה יאדווש ףא ,תאזו ,םירחאה םיאשונה לש תפתושמ הלבקב תולת אלב םג ומצע

 ןוכנ וניאש יאדו ,וירבח תא לבקל ילבמ ,קרפ לבקל תורשפאה יבגל ןוכנש המ .תללוכ המכסה

 .)'םישק' םתויהב( וב םירחא םיקלח תוחדלו – )'לק' ותויהב( קרפמ קלח קר לבקל תורשפאה יבגל

 .התועמשממ הנמאה תא תנקורמ םיוסמ אשונב רדסהב רחא קלח תייחדו םירבדה ןמ קלח תלבק

 דחאל הנווכ לכ ונל התייה אלש ,שיגדהל םג ואב םידרפנה רבסהה ירבדו תפתושמה ונתעצה

 תוכרעמ .תחא תויהל תבייח קוחה ךרד .דחא ןווגל ידוהיה םעב םינושה רובצה יקלח תא

 תוכרעמ ןיב קומעה חוכיווה .וכרד יפל דחא לכ ,םינווגמו םינוש וראשיי םייחה תוחרואו םיכרעה

 עינכהל ,חצנל ךרוצה אלב ךא ,תובקונו תויתימא רוריב יכרדב לודגל ףאו קימעהל לכוי םיכרעה

.טלתשהלו
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 ונא .הנמאבש םישודיחהו תועצהה ירקיע תא הרצקב רוקסנ םיפתושמה אובמהו עקרה ירבד םויסל

 .תובישח רדס יפל אקווד ואלו – הנמאב םירבדה תעפוה רדס יפ-לע םירבדה תא ןאכ םיאיבמ

 יפ-לע .תובשה ןורקע תא ןיירושמ דוסי קוח תמרב רמשל ונעצה תובשה לע ונתעצהב .1

 םעל ןב" חנומה .תיניערגה ותחפשמלו "ידוהיה םעה ןב"ל קר ,הנותנ תולעל תוכזה ,ונתצלמה

 םעל ףרטצהש ימו ,ידוהי באל ןב םג אלא ,הידוהי םאל דלונש ימ קר אל ללוכ "ידוהיה

 ףרוגה רתיהה תא לטבל ונצלמה תאז םע דחי .תרחא ךרדב וא רכומ רויג לש ךרדב ידוהיה

 .קוחב םויה םייקה םידוהי-אל החפשמ ינב תיילעל

 תוחרזא לבקל ידכ םיפסונ םיאנת םייקל וכרטצי םילועש ,ונעבק תוחרזאה לע ונתעצהב .2

 תילארשי תוחרזא קינעהל – םיקיתו וא םילוע – םיחרזא לש םתוכז תא ונלבגהו ,תילארשי

 .םהיבורקל

 םשרנה לש ותד לע הכלהה תורדגה ןיב המ תדימב ונדרפה רויגהו םשרמה לע ונתעצהב .3

 םשרמהש ,ונעצה ןכ ומכ .ומצע םשרנה לש ותרהצה לע ססבתמ אוהש רהבויש ,םשרמה ןיבל

 ,ויכישממו 'ךורע ןחלוש'ה תרוסמ לש הכלהה יפ-לע אלש וריוגש ימ םג 'םידוהי'כ ןייציש

 וביטו רייגמה ברה םושיר ידי לע תאזו ,םינושה םירויגה ןיב לדבהה תא הרורב הרוצב ףקשי

 ןידה תיבל קר רויגה תוכמס תא ליבגהל ונעצה ןכ ומכ .ומעטמ רייגמ אוהש ןידה תיב לש

 תלאשב התייה המכסהל הב ונעגה אלש הנמאב הדיחיה הדוקנה .ותליהקל ךייש רייגתמהש

 תעצה .תוהזה תדועתמו םשרמה ןמ קחמיי םואלה םושיר :ןוזיבג תור תעצה( םואלה םושיר

 םע" תא ומואלכ ןייצל לכוי םדאו ,תוהזה תדועתבו םשרמב םואלה םושיר ראשיי :ןדמ בקעי

 .)רייגתהש וא ,ידוהי באל ,הידוהי םאל ןב אוה םא "לארשי

 תוכזה תא דוסי קוח תמרב ןגעל ונעצה ,ןיאושינ תרתהו ןיאושינ ,ישיאה דמעמה לע ונתעצהב .4

 םא וב ורחבי םידדצהש סכט לכב ןיאושינ רשפאי הנידמה טפשמ יכ ונעצה .החפשמ תמקהל

 .)םימיוסמ הברק ירוסיאו ליג תולבגמב ,םייונפ ,השיאו רבג( תויללכה יושירה תושירדב ודמע

 ךרעש ימ תוהז תא ריהביו ,ןיאושינה ביט תא ףקשי אוהש דבלבו ,הז בצמ אטבי םשרמה

 תפרוגה הרכהה תא לטבל ונעצה ,ךכל ליבקמב .ותוכמס רוקמ אוהש ןידה תיב תאו םתוא

 םג ונעצה .הנידמה טפשמ יפ-לע םירכומ םה םא קר ומשריי ל"וח יאושנ .רוביצב םיעודיב

 אל קוחהש םידדצל רהבויש דבלבו ,הכלהה יפ-לע אלש ןיאושינ רשק תרתהב ריכי םשרמהש

 הנידמהש ונצלמה ,ךכל ףסונב .הכלהה יפ-לע םג םייונפ ויהיש דע שדחמ אשניהל םהל רשפאי

.םהל םיקקזנה ףקיה יפ-לע )ןיד יתב ,ןיאושינ יכרוע( םייתד תודסומ ןומימב ףתתשת

 תנידמ לש ימשרה החונמה םויכ תבשה תא דוסי קוח תמרב ןגעל ונעצה תבשה תייגוסב .5

 לככ )א( :תונורקע השולש לע רקיעב תבשה ןיינעב ונתעצה תססובמ ךכל ףסונב .לארשי

 הרובחתו ,רודיב ,תוברת .תבשב םיתורישו רחסמ ,רוצייב ודבעי אלו וקסעי אל םישנא ,ןתינה

 .וניוציש םיגירחה םע היסהרפב רמשיי תבשה דוחיי )ב( .ךרוצה יפל ומיוקי תתחפומ תנוכתמב

 םייאמצעב ןהו םיריכשב ןה ,תבשה ירמושב תילכלכ העיגפ עונמל ידכ לוכה השעיי )ג(

 לפטל םיצילממ ונא ,יללכ ןפואב .תבש םירמוש םניאש ולא םע תילכלכ תורחתל םינותנה

 הערכה תועצמאב אלו – תיצראהו תימוקמה המרב – המכסהו ןויד לש ךרדב תבשה תייגוסב

 ובש ,ףסונ יללכ החונמ םויב הרכה לוקשל םג םיצילממ ונא .תיטילופ וא תילכלכ ,תיטפשמ

.תומוד תולבגה הנייהת אל
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 תושרה .קוחב ןגועי הביצקתש ,תיעוצקמ תיצרא תושר תמקה ונעצה תויתדה תוצעומה אשונב .6

 םימרזל תובצקה .תישארה תונברל תופיפכב ונתניי תדה יתוריש .הנידמה רקבמ חוקיפב היהת

 תונברל תופיפכב אלשו יאמצע חרואב ,םישרדנה םיתורישה ףקיה יפ-לע הנרבעות םירחא

 .תישארה

 הדימ ינק יפ-לע הנומתש ,תיצרא תושר לש חוקיפו תוירחא ונעצה תורשכה ןיינעב םג .7

 ןויסינ לכ לוכיסלו הינתונו תורשכה ביט לש תיברמ תופיקשל םיכרד ונעצהו ,םייעוצקמ

 תולבוקמה תורשכ תוכלה יפל וגהני םיירוביצ םיחבטמ .תורשכה ינכרצ רוביצ תא ךכב תונוהל

 םירחא םירושיאב ץפחש ימ ךימסת םלוא ,תונברה תוארוה יפ-לע לעפת תושרה .לכה לע

 .רוביצה תייעטהל חתפ ךכב היהי אלש דבלבו ,םאיצוהל )רתוי םיליקמ וא םירימחמ(

 ןיב הנוילעה תיברעמה הבחרה תקולח לש תורשפאב ונקסע לתוכה תבחרב הליפתה תייגוסב .8

 רבעות טילחהל תוכמסהש הצלמה םע ,תונוש תונומאו םינוש תונורקע ילעב םידוהי םיללפתמ

 הנותנ היהת אל ותטלחה רשאו ,לכה לש םהיתויוכז לע רומשל החנויש ,ךמסומ ירוביצ ףוגל

 .תיטופיש תרוקיבל

 ריבס ןורתפ עיצהל וניסינ .ידוהיה םעה תנידמ לש האבצ אוה ל"הצש ונשגדה ,ל"הצל עגונב .9

 ותלוכיל םרגיהל הלולעה העיגפב תובשחתה םע דבב דב ,הדשה תודיחיב תונבה תורש תייעבל

 יניינעב ותוא תובייחמה תווצמהו ותנומא יפ-לע ולא תודיחיב תרשל תווצמה רמוש לייחה לש

 ,םינבל יאבצה תורישב םויכ םייקה ירזגמה ןויוושה יא תייעב תא רותפל ונצלמה .תועינצה

.תוינוליח תונבל ימואל תוריש םג רשפאל ונצלמה ךכל ףסונב .הרשפו ןתמו אשמ תועצמאב

 יתב יכ עובקלו ,הנמאה ירדסה תא הקיקחב ןגעל ונצלמה ,תיטפשמ הרדסהב קסועה קרפב .01

 הכרדב ,הלוכ הנמאהש ןוויכמ .תקסוע איה םהב םימוחתב םיקוח לטבל ולכוי אל טפשמה

 ריבעהל םג ונצלמה ,תיטפשמ הערכה ינפ לע ,הרשפו ןתמו אשמ לש ןונגנמ תרכבמ ,החורבו

 ףוגל )טפשמה תיב ינפב דמועה ךוסכס רצונ אל דוע לכ( הנמאה לש תיללכה תונשרפה תא

 קקזיהל אלב ,תמכסומ תונשרפל עיגהל יוכיסה תא רפשתש ךרדב ,םכסומ יגוציי ירוביצ

.טפשמה תיבל היינפל

 הכאלמה תא םייקל םילוכי ונייה אל .ט"נשת ויתסמ לחה ,תודחא םינש הנמאה תדובעב ונקסע

 דובכ .םיפוג לשו םישנא לש לודג רפסמ לש יוביגהו דודיעה ,הרזעה ,הכימתה אלל המילשהלו

 .התע םהל תודוהל ונל אוה לודג

 ,םישפוחל תווצמה ירמוש ןיב םיסחיה תייעבב ונומכ דורט היהש ,לארה לארשי ,לעפמה םזויל

 ,ץרמב עיקשה לארה לארשי .םיינשב תורבדיה לש תירוקמהו תידוחייה ךרדה תא ונל עיצהו

 ןוכמב הליחת לעפמה לש ונוגיעל גאד אוה .ולוכ ךלהמב ונורשכ תאו וחוכ תא הוונעבו תוריסמב

 אל רבד וידעלב .ותוא ורשפאש םייזיפה םיאנתה תא חיטבהו ,ןיבר זכרמב ןכמ רחאלו ןמטרה

.םק היה

 הרזעה לעו תומיכחמה םהיתורעה לע ,הברה םתחרט לע )לדיא תירש זוכירב( ןוידה תוצובק ירבחל

 .תורעה ונל וריבעהו וחרטש ,םינושה םירובצה ברקמ םיברל ןכו ונתדובעב ונל ונתנש הכימתהו
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 יכ שיגדהל רתומל .הנמאב םייוטיב תא ואצמ םירבדה םיבר םירקמבו םלוכל סחייתהל ונלדתשה

.דבלב ונילע תראשנ ןאכ בותכל תוירחאה

 תביתכב ףסכבו דודיעב וכמתו םינוידל תודבוכמ תוינסכא ויה ןיבר זכרמו ןמטרה םולש ןוכמ

 'פורפ ,םש ונתדובע תעב ןיבר זכרמ שארב ודמעש ימל םג הדות .הילע הדובעה לוהינבו הנמאה

 .סחוימ ארויג זכרמה ל"כנמו רומדת באז

 תרגסמב הלחנהה תאו הביתכה ,הבישחה תא ווילש ,ןמפוה הנינוילו רחש-ןב ריאמל תדחוימ הדות

 הנכההו םייפוסה הדובעה יבלשב .רתוי דהואו יעוצקמ ,רוסמ יווילל תווקל ונלוכי אל .ןיבר זכרמ

 התייה אל תינדפקהו הריהזה ,הרוסמה ,תביוחמה ותדובע אללש ,ילאיצרא באוי ונידיל עייס סופדל

 .ןהשמ רתוי הברה תובר ויה הב תויועטהו ,התע רוא האור הנמאה

 ברקמ םידומ ונא .הנמאה תביתכ רובע ,א"סשת תנשל יחיבא סרפ ונל קנעוה 1002 רבמטפסב

 םתריהל התונוכנ לעו ,ונלעפמ לש תובישחב ףקשמ אוהש הרכהה לע ,סרפה לע יחיבא ןרקל בל

 םוסרפב האלמ תופתוש תוברל ,םינווגמו םיבר םיעצמאב הנמאה לש הלחנההו הצפהה ץמאמל

 .הנמאה

 םמצע לע וחקלש ,ןומרכ קירא 'פורפ ואישנלו ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמל הדות ,ביבח ןורחאו

 .רואל הנמאה תאצוה לש הכאלמה תא

 ןב התא ןיאו ,רומגל הכאלמה ךילע אל" :ורמאש םימכח ירבד ונב ומייקתנ ונתדובע תביתכב

 דוריפהו עסשה תרהנמ הצקב רוא שיש ,הווקת תסיפל ונתדובע איבת םאו ."הנממ לטביהל ןירוח

.ונרכש הז היהו ,ידוהיה םעה ךותבש

ןדמ בקעיו ןוזיבג תור

םילשורי ,ג"סשת הכונח 
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תועצהה זוכיר
הנמאה חור

 ויביכרמ ןיב לרוגה תופתושו תודחאה תשוחת תאו תידוהיה תוירדילוסה תא םדקל הרטמב

 וירזגממ דחא לכל דובכה תאו טרפב לארשי תנידמבו ללכב ידוהיה םעה לש םינושה

 ,ךכמ עמתשמה לע ידוהיה םעה לש ותנידמ איה לארשי תנידמש - תונורקעה ינשב הרומג הנומאמו

 - הפא תמשנ םה םדאכ ויתויוכזל אלמה דובכהו חרזא לכל ןויוושהש הנידמ איה לארשי תנידמשו

:םיאבה דוסיה יווק לע םיכסהל םיעיצמ ונא

 ותדלוממ קלחב תימצע הרדגהל ותוכז תא ידוהיה םעה םישגמ וב םוקמה איה לארשי תנידמ

 לש םינושה ויקלח ןיב לרוג תופתוש תשוחתב םייולת הגושגשו הנוחטיב ,המויק .תירוטסיהה

 ידכ ועיגה ףאו ,וז תופתוש לע תומייאמ תוקומע תוקולחמ .םהיניב תידדה תוברעו ידוהיה םעה

 רשאו ,ףתושמה שגדוי הכותבש תמכסומ הלועפ תרגסמ תקפסמ הנמאה .תוצובקה ןיב םניח תאנש

 .תוצובקה לש םייחה תוחרוא רומיש רשפאת

 םידוהי ,היחרזא לכל תויוכז ןויווש םייקל ךישמת לארשי .תיטרקומדו תידוהי הנידמ איה לארשי

 הנמאל ףסונב .תואמצעה תליגמ חורב ,ןופצמהו תדה שפוח לע הדפקה ךות ,דחאכ םידוהי אלו

 תפתושמ תינידמ-תיחרזא תרגסמ שופיחל םוקמ שי )תוצופתבו( לארשיב ידוהיה רוביצה יקלח ןיב

 .הנידמה יחרזא ללכל

 איה ,תורבדיה לש האצות איהש ,לארשיב ידוהיה רוביצה יקלח ןיב תמכסומ הלועפ תרגסמ

 תוביוחמ ךות ,תוצובקה לכ לש ןדובכ רמשנ ,וז ךרדב .תוינורקע תוקולחמב לפטל הבוטה ךרדה

 תורטמ םודיקל םואיתב לועפל תוצובקה לש תלוכי דצב ,ןהייח תוחרוא לעו ןהיתונומא לע רומשל

 איה .הירקיע לעו הישדוק לע רתוול הצובק לכ תייפכ תללוש הנמאה חור .תוימויק תופתושמ

 לכ לש ןהיתוסיפת תא ןובשחב הנחקיתש ,תפתושמה איסהרפל עגונב תומכסה תבייחמ ףאו הריתמ

 תרדסה ,תונושה תוצובקל איסהרפה תא אלמ ןפואב קלחל ןוצרהו תלוכיה רסוח לשב .תוצובקה

 םייוניש ,תומכסהב םיידדצ-דח םייוניש תללוש םג הנמאה .םינוזיאו תומאתה תבייחמ איסהרפה

 .םכסומ תוטלחה תלבק ןונגנמ תרכבמו - תויטופיש וא תויטילופ תוערכה לש ךרדב וגשויש

 תידיתע תורבדיה לכב הנמאה חור תא ץמאל לארשיב ידוהיה רוביצה יגיהנמל םיארוק ונא

 תונכוסמה תואצותה חכונ ,בייחתמ םג ךכ .םולש יכרד ינפמ ,יואר ךכ .הנידמו תד יאשונב

.םיעסשהו תוקולחמה תקמעהמ םרגיהל תולולעה תוינסרההו

 תויונשה תויגוסה ןמ המכב םימכסומ םירדסהל ונעגה ,ונל התארנש יפכ הנמאה חורב הלועפ ךותמ

 םירובס ונא .ידוהיה רוביצב תונוש תוצובק ןיב םיסחיהו הנידמו הרות יסחי םוחתב תקולחמב םויכ

 .הנמאה דוסיב תודמועה תויסיסבה תורטמה תא הבר הדימב םדקי הלא תועצה לש ןצומיא יכ
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 תועצהה תאו הנמאה חור תא ,דוסיה תוחנה תא דומלל לארשיב ידוהיה רוביצל אופא םיארוק ונא

.וזכ הנמא לש הצומיאל לועפלו ,הב תולולכה

:וניתועצה הלאו

רויגו םשרמ ,תוחרזא ,תובש

תובשה ןורקע .א

 :עבקיי דוסי קוח תמרב
 .קוחב ועבקיי םיטרפ .הצרא תולעל יאכז ידוהיה םעל ןב לכ  .1

.תסנכ ירבח 08 לש בורב אלא הז דוסי קוח תונשל ןיא  .2

.ויונישל שרדנה בורב לבקתי דוסיה קוח  .3

 :אוה "ידוהיה םעל ןב" ,הז דוסי קוחב  .4

וא ,הכלהה יפ-לע םיידוהי םאל וא באל ןב ).1 

 :הלאמ דחא וב םייקתמ רשאו ,ידוהיה םעל ףרטצהש ימ ).2 

 .ידוהי םייח חרוא םייקמ אוה )א  

.ותודהי לשב ףדרנ אוה )ב   

.תרחא תד ןבכ ומצע האור אוה םא ידוהיה םעל ןב םדא היהי אלש דבלבו 

 יולימ לשו תופרטצה יכרד לש העיבקל הדימ ינק עבקי ,הלשממה רושיאב ,הנוממה רשה .5

 תרוסמ יפ-לע וא הכלהה יפ-לע םייח לולכי "ידוהי םייח חרוא םייקמ" יאנתה .ב-ו א םיאנת

 ינק .)תוידוהי ובשחיי אל "םייחישמ םידוהי" ןוגכ תוירצונ תוצובק יכ רהבומ( תמכסומ תידוהי

 היהת אל הלא הדימ ינק לע .םוסרפ ןהל ןתנייש תונקתב ועבקייש )יוצרו( לוכי הלא הדימ

 .תיטופיש תרוקיב

 תשבוגמ תידוהי הליהק הנשי ובש םוקמב .רויג לש ךרדב תויהל הלוכי ידוהיה םעל תופרטצה .6

 םייקמה םדא ,הילא הירבח תקיז תאו התוהז תא םירידגמה םיבייחמ םייח יסופד תלעב

 .ידוהיה םעל ףרטצהש ימכ בשחיהל לכוי ,הליהק התואב רבח אוהו ולא םייח יסופד תועיבקב

 יפ-לע םמושיי תאו תונורקעה יטרפ תא עבקת הלשממה רושיאב הנוממה רשה םעטמ הדעו

.הלש הינותנ יפ-לע הליהק לכב ל''נה הדימה ינק

תוחרזא תיינק ירדסה .ב

 .תוחרזאתה חוכמו תובש חוכמ ,הדיל חוכמ תינקנ תילארשי תוחרזא  .1

 .הדיל חוכמ תוחרזא וידליל הנקי בשות םג אוהש חרזא קר ,ללככ  .2

 תפוקת ירחא הב חרזאתהל יאכז אוה .לארשיל הסינכ ןוישיר לבקי תובש חוכמ היילע יאכז  .3

 תמיוסמ הטילש הליגו הנידמל תונמאנ תרהצה ריהצהש רחאל ,)םינש שמח דע שולש( ןמז

 שרדיי אל ,ללככ .היתודסומבו הנידמה תודלותב ,לארשי תשרומב םיוסמ עדיו תירבעה הפשב



41

לארשיב םיישפוחו תווצמ ירמוש ןיב השדח תיתרבח הנמאל דסמ

ז הרודהמ
ינמ

 ,ת
בש

 ט
ת

ש
וני ,ג"ס

 3002 רא

 רוטפת ןוחטיבה תוחוכב אלמ הבוח תורשל הלועה לש ותופרטצה .תמדוק תוחרזא לע רותיו

 תבישי ןוישיר לבקי חרזאתה אלש היילע יאכז .הנתמהה תפוקתמו הלא םיאנתמ תידיימ ותוא

 הנתמהה תפוקת תשירדמ ,תמצמוצמ הצובק וא ,םדא רוטפל יאשר םינפה רש .לארשיב עבק

.תירבעה הפשב תמיוסמה הטילשה תשירדמ וא

 תובשה קוח יפ-לע היילע יאכז לש ,)ומע םיאבה םיניטקה וידליו וגוז ןב( תיניערגה ותחפשמ ינב  .4

 ולבקי - הלועה חרזאתה .ץראב הבישיו הסינכ ןוישירל ,והומכ ,םיאכז ויהי )"ידוהיה םעה ןב"(

 .תוחרזאתהה קוח תושירדב ודמעי םא ,םתוחרזאתה תעב םיניטקה וידליו וגוז ןב םג תוחרזא

 חוכמ הב חרזאתהל יאכז - היילע ךרוצל ל"וחמ הילא עיגמ ,רמולכ - הצרא הלועש ימ קר  .5

 .ומע םילועה החפשמ ינבל תויוכז קינעהלו ,תובשה קוח

 .םינפה רש לש ותעד לוקישל הנותנ תוחרזאתה  .6

 יבגל םיללכ .םייקה בצמה תא תונשל םישקבמ ונא ןיא ןהבש תודוקנ םינייצמ ונניא 

 .ומסרופיש םילהנבו תונקתב ועבקיי תוחרזאתה

:תוחפשמ דוחא יבגל ומייקתי תוחרזאתהל םידחוימ םירדסה .7

 קינעהל יאשר רשה .ץראב הבישי ןוישיר לבקי וגוז ןבש ךכל יאכז ,הב בשויה ץראה חרזא )א(

 הפדעה היהת גוזה ןבל .חרזאל היהש ינפל ודלונש חרזא לש םיניטקה וידליל םג הבישי תוכז

 .תוחרזאתה וא עבק תבישיל ןוישיר תלבקב

 תונושארה םינשה עבש ךשמב וגוז-ןבל תויוכז קינעי אל לארשיב חרזאתהש ימ )ב(

 .ותוחרזאתהל

 .קוחכ ןיאושינ רחאלו ינשה ןימה ןב אוה הז קוח ךרוצל "גוז ןב" )ג(

 תויוכז תיינקה ךרוצל ןיאושינ לש םתותימאבו םפקותב הרכהל םינחבמ תונקתב עובקל ןתינ

 .ץראב רקבל תוכז ,בשות וניאש ,הרוהל הנקי ףתושמ ןיטק דלי ."גוז ןב"

רויגו םשרמ .ג

 .החכוה תונב תודבוע לע תססובמה ,םשרנה תרהצה לע ססובמ םושירה יכ שרופמב רהצוי .1

.וב רומאה תונוכנל היאר רצוי וניא ומצע םושירה

.םואלה םושיר ןיינעב המכסהל ונעגה אל .םדא לש ותד ןויצ לולכי םיבשותה םשרמ .2

.תוהזה תדועתמו םשרמה ןמ קחמיי םואלה םושיר :ןוזיבג תור תעצה 

 תא ומואלכ ןייצל לכוי םדא .תוהזה תדועתבו םשרמב םואלה םושיר ראשיי :ןדמ בקעי תעצה 

.רייגתהש וא ,ידוהי באל ,הידוהי םאל ןב אוה םא "לארשי םע"

    םאל ןב :תויורשפא יתש ןיב רחביו ותודהי סיסב לע ריהצי ותדב ידוהיכ םשריהל שקבמה .3

.רייגמה ןידה תיב תוהזו ומוקמ ,רויגה דעומ םשרמב וניוצי ,רייגתה םא .רויג וא הידוהי

 לע _________םוקמב __________ךיראתב הרייגתה תינולפ :לשמל( םושירה יטרפ ועבקיי תונקתב 

 .)תמדקתמה תודהיה לש ןידה תיב םעטמ ____________ ברה ידי

 לעופה ןיד תיב ידי לע אלש עצובמה רויג סכט רכוי אל :רויגב הרכהל םיללכ ועבקיי תונקתב .4

 תישארה תונברה םעטמ םילעופה ןידה יתב .רויגה ןמזב רייגתמה לש תידוהיה ותליהק םעטמ

 לע רכומה םרזל תכייתשמ איה םא תידוהי בשחית הליהק .הליהקה םעטמ םילעופכ ובשחיי
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 .תידוהיה תונכוסה יגיצנ םעו תישארה תונברה יגיצנ םע תוצעייתה רחאל ,הלשממה ידי

 םירובס ונא ,תאז םע דחי .ןמאנ תדעו לש לולסמה יפל רויגל דוחיי היהי אל ,םשרמה תניחבמ  .5

 לש ךרדב תודהיל ףרטצהל הצורש ימ םא היהי בוט יכו ,הבר תובישח הז ימכסה לולסמל יכ

 הכלהה יפ-לע םג תרכומו ,המלש היהת ותופרטצהש ךכ ,הזה לולסמה יפל תאז השעי רויג

 הבוט תובלתשה לש ףתושמ סרטניא שי הילא םיפרטצמה םיטרפלו תידוהיה הרבחל .הישרפמו

 םיידוהי םייחל ףרטצהל ולכוי ךכב םיצפחה הלא םא תולק רתיב גשות וזכ תובלתשה .האלמו

 לע ןה דודיע תבוח הליטמ וז הרכה .הימרז לכ לע תודהיה ידי לע תרכומה ךרדב םימלש

 .רויגל ןידה יתב לע ןהו הנידמה תויושר

 ןיאושינה ימשור לש םנויעל םיחותפ ויהי םשרנ לש ישיאה ודמעמב םירושקה םשרמה יטרפ  .6

 עדימל תושיגנה יללכ ולוחי םירחא םישנא יבגל .םשרנה לש בתכב רושיא יפל םדא לכ לשו

.םילבוקמה

 ןיאושינ תרתהו ןיאושינ :ישיא דמעמ

.קוחב ועבקיי םיטרפ .החפשמ םיקהל תוכז םדא לכל :עבקיי דוסי קוח תמרב .1

 ,השיאו רבגל קר ןתניי הז ןוישיר .הנידמה ןמ ןיאושינ ןוישיר ולביקש ימ קר אשניהל םיאשר .2

 קר יונפ בשחיי םדא .הרוסא תיתחפשמ הברק םהיניב ןיא רשאו ,קוחב עובקה ליגב ,םייונפ 

 .יתדה וניד יפל ןהו יחרזאה ןידה יפל ןה יונפ בשחנ אוה םא 

 תונברה ידי לע ךמסומ ינבר ד"יב ידי-לע קר הז ףיעס ךרוצל יונפכ רכוי ידוהי יכ רהבוי  

 .וב הריכמ תישארה תונברהש ל"וחב ד"יב ידי לע וא  ,תישארה

 תויוכזו תובוחל עגונב קוחה תוארוה לע םיטרפ גוזה ינב ולבקי ןיאושינה ןוישירל דומצב .3

.ןיאושינה ינידו ןיאושינה סכט ןיינעל םהינפב תודמועה תויצפואה לעו ,ןיאושינה תרגסמב 

 תונוישר קינעת הנידמה .ותריחב יפל סכטבו ןיאושינ ךרועב רחבי אשניהל ןוישיר לביקש ימ .4

 .ותליהק יניד יפל ןיאושינ ךורעל ךמסומש ימלו ,ךמסומ יחרזא םושיר דיקפל ןיאושינ תכירעל 

 .2 ףיעסב םייונמה םיאנתה תא םידגונ םה ןכ םא אלא ,ל"וחב וכרענש ןיאושינב ריכת הנידמה .5

 טפשמ תיבב הנישעית ,םתולח וא ןיאושינה ףקות לע תוטלחה טעמל ,ןיאושינה יבגל תוערכה .6

 ,דחוימ לנובירט ינפב ןיינעה ןודיי – םידדצה ומיכסה אל .םידדצה תטלחה יפל ןיד תיבב וא 

 .יתדה ןידל ףופכ ומצע האורה יחרזא טפושו ןייד ,יחרזא טפושמ בכרויש 

 תונתהל יאשר יחרזא טפשמ תיב .םייתד ןיד יתבבו םייחרזא טפשמ יתבב ךרעית ןיאושינ תרתה .7

 תרתה תדועת לכ .)2 ףיעס יפל( תדה יפ-לע ןיאושינה לש םדוק םויסב תיחרזא ןיאושינ תרתה 

.ונושל תא איבתו ,2 ףיעס תארוהל טלוב ןפואב הנפת ןיאושינ 

 סכט ביט וניוצי םשרמב .םשרמל היינפה ףוריצב ישיאה דמעמה םשריי תוהזה תדועתב .8

 ועבקיי םושירה יטרפ .ומוקמו ודעומ ,ותוא ךרעש ימ תוהז ,ןיאושינה תרתה וא ןיאושינה 

 תונברה םעטמ ינולפ ברה :וא( םושירה דיקפ :ךרועה .יושנ :ישיא דמעמ :לשמל .תונקתב 

 תותדה יכרוצל ומאתוי םושירה יטרפ .)תיתרוסמה העונתה םעטמ ינומלא ברה :וא .תישארה 

 םשרמב ומשריי ,דחא ךילהמ רתויב ןיאושינה ורתוה .םהיגיצנ תשקב יפל ,םינושה םימרזהו 

 ןיבו )םיטרפה יווילב( ורתוה ויאושינש ימ ןיב ןיחבי םשרמה .ןיאושינה תרתה יכילה לכ יטרפ  
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.ןאכ ולוחי – "רויגו םשרמ" קרפב 6 ףיעס תוארוה .2 ףיעס יפ-לע שרגתהש ימ  

 .םהל םיקקזנה ףקיה יפל )ןיד יתב ,ןיאושינ יכרוע( םייתד תודסומ ןומימב ףתתשת הנידמה   .9

 הז ןורקע .דליה תבוט לש ןורקיעה יפל ןידה יתבו טפשמה יתב לכ ונודי םידלי תקזחה ןיינעב .01

 .וישרפמ לש םהיתופקשה יפ-לע שרופי  

 לע ולעפי םייתד ןיד יתב .םינימה ךרע ןויווש לש ןורקעל םיביוחמ ןידה יתבו טפשמה יתב לכ .11

.תורחא תוארוה לע ורבגי הלאו ,םהיניד יפ 

 םייחש ימ לש םהיתויוכז .םהיתויוכזבו "רוביצב םיעודי"ב תפרוגה תיטפשמה הרכהה לטובת  .21

.ךרוצה יפל םידחוימ םירדסהבו םיזוחב הנרדסות ןיאושינ תרגסמב אלש וידחי  

 רצקל תנמ לע רבעמ תוארוה הנעבקית .ןתליחת רחאל אשינש ימ לע ולוחי הלא תוארוה  .31

 .לארשיב תוגוז לע םינוש םייטפשמ םירדסה תלוחת לש ןמזה ךשמ תא  

תבש

.לארשי תנידמ לש ימשרה החונמה םוי איה תבשה :עבקיי דוסי קוח תמרב .1

 ויהי םיירחסמ תודסומו םיתוריש ,םיקנב ,היישעת ילעפמ ,ךוניח תודסומ ,הלשממ ידרשמ  .2

 םא וא ,םיבשומ ,םיצוביק לע םג ומכ םיינוריע םירוזא לע לוחי הז רוסיא .תבשב םירוגס 

.םויה גוהנכ ,תבש תנוכתמב ומיוקי םיינויח םיתורישו םילוח יתב ,םיינויח םילעפמ .ךרדה 

 .ולש יתדה החונמה םויב תובשל ידוהי וניאש דבוע לש ותוכז .תבשב תובשל דבוע לש ותוכז .3

 קיסעי אל יאמצע קסע לעב .הב םודיקב וא הדובע םוקמל הלבקב תבש רמוש דבוע הלפוי אל 

 ,תונרות לש סיסב לע תותבשב םישנא וקיסעי תבשב םילעופה הדובע תומוקמ .תבשב םידבוע 

 .עובשה ךשמב רתוי הובג הרכשש הקוסעת ,רשפאה תדימב ,תבש ירמושל ורשפאיו 

 שער לשו םוקימ לש תורגסמ לע הדפקהב ,תבשב לועפל יוליב יתבו תודעסמ לע רסאיי אל  .4

 רסאיי אל תחקרמ יתבו קלד תונחת ,תונטק תלוכמ תויונח לש לבגומ רפסמ לע .םימיאתמ 

 .תדחוימ הרגאב הנתויו ,תונרות סיסב לע ןתנייש לוכי תבשב הלועפל ןויכיז .תבשב לועפל 

 יטרפ .עובשב רחא םוי ותבשי תבשב םיחותפה םירחא יוליב תומוקמו םינואיזומ ,תודעסמ 

 .תימוקמה תושרה םעטמ תכמסומ הדעו ידיב ורדגויו ועבקיי םירדסהה 

 בורש תונוכש וא םיבושייב .עובשה תומי לכו םויה תועש לכ םיחותפ וראשיי הרובחת יביתנ  .5

 העונת תלבגהל תדחוימ תובישח םהבש םירחא תומוקמב וא ,תבש ירמוש םהיבשות לש עירכמ 

 תכמסומ הטלחה יפל ,הנממ םיקלח וא תבשה ךשמל ורגסיי העונת יביתנש לוכי ,םיוסמ ןמזל 

 תא םצמצל הרטמב םידעצ טוקנל תויאשר תוירוביצו תוימוקמ תויושר .תימוקמה תושרה לש 

 ימעטמ ורגסיי אל םייקרוע העונת יביתנ .םימיוסמ תומוקמב תותבשב בכרה ילכ תעונת ףקיה 

.תבש תרימש 

 םיקקזנל העונת רשפאל תנמ לע ,תלבגומו תתחפומ הרוצב תבשב תירוביצ הרובחת רשפאתת  .6

 .הב דובעל ךרוצה תלבגה לעו היסהרפב תבשה לש הנויבצ לע ןתינש לככ רומשלו ,הל 

 םינטק בכר ילכ תועצמאבו םידחוימ םינייכז ידיב תבשב תירוביצה הרובחתה תלעפה לקשית 

.)םיסובינימ ןוגכ( 

.עובשה  ךשמב םתוליעפ תועש ךיראהלו ,תבש-יאצומב לועפל ולכוי ךכב םנוצרש םיירחסמ תודסומ  .7
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 םינג וא תויח ינג ,םינואיזומב רוקיב ןוגכ תבשב יוליב לע לקהל תנמ לע םידעצ וטקניי  .8

 תשיכרל תויורשפא ןוגכ( תבש לוליח הב ןיאש הרוצב ,םיעוריאב תופתתשה וא ,םיימואל 

 .)תמדקומ םיסיטרכ 

 .לוח םויל ,תבש ימיב םמייקל גוהנש ,םירחאו םייביטרופס םיעוריא תרבעהל םיכרד הנקדבית  .9

 רשפאתתש ךכ ,םימי השימח ןב הדובע עובשל ולוכ קשמה תא ריבעהל ףיקמ ץמאמ השעיי .01

 ויפוא לע תבשה םויל רבעמ םג תפתושמ תיתוברתו תיביטרופס ,תיתחפשמ ,תיתרבח תוליעפ 

.רחאה יללכה החונמה םויב םג דובעל שרדיי אל תבשב דובעל שרדנה דבוע .דחוימה 

.תיאבצה תרגסמב יללכ ןויד תרגסמב ןודית ל"הצב תבש תרימש .11

 .םידוהי םניא ןהיבשות בורש תוימוקמ תוצעומ לע ולוחי אל תבש יבגל םירדסהה .21

 ,לארשי ידעומבו תבשב תימשר תיטמולפיד תוליעפ ומייקי אל ל"וחב םיימשר םיילארשי םיגיצנ .31

.תימשרה םתוליעפ בגא היסהרפב תבש וללחי אלו 

 הרובחת יקרוע לש םייוהיז ,תבש תנוכתמו םיינויח תודסומ לש םתעיבק ,םירדסהה יטרפ .41

 תודעו ידי לע ועבקיי תבשב תוליעפל שערו םוקמ תולבגמו תירוביצ הרובחת ירדסה ,םיישאר 

 םיימוקמ םירדסהל .הלשממה שאר ידיב הדעווה בכרות ,תיצראה המרב םירדסהל .תודחוימ 

 תועיסה לכ יגיצנ םע תוצעייתהב ,םינפה רשו תימוקמה הצעומה שאר ידי לע הדעווה עבקית 

 וא תונקתב ועבקיי תורבגומ החיתפ תועשו תבשל יפולח הריגס םוי ןיינעל םירדסה .תושרב 

.תינוריע הנשמ תקיקחב 

 היסהרפה תומד לע תיביטקפא רומשל תנמ לע תיתטישו תינדפק הרוצב ופכאיי ולא םירדסה .51

.תבשב 

 םירדסה יכ םיצילממ ונחנא .םימייקה תבשה ירדסה לכב טוריפב םיקסוע ונניא וז העצהב .61

.וניתועצה לש תונורקעה רואל שדחמ וקדביי הלא 

תויתד תוצעומ

 ידרשמ ידי-לע רבעויו ,קוחב עבקיי הביצקת .םידוהיל תד יתוריש קופיסל תיצרא תושר םקות .1

 .םידרשמה ינשל ףתושמ היהי הילע חוקיפה .תותדהו םינפה 

 תונברה םע תוצעייתהב ונתניי םיתורישה .קוחב עבקיי וז תושר ידי לע ונתנייש םיתורישה ףקיה .2

 לע ונתניי םיינוליחלו םייסקודותרוא-אלה םימרזל םיתוריש .תימוקמה תונברה םעו תישארה 

 ידי לע ובצקותי םה .תונברל םיפופכ ויהי אל הלא םיתוריש .ועבקייש םידחוימ םיללכ יפ 

 חוקיפב ויהי םיתורישה לכ .תונושה תוצובקה ידי לע םישרדנה תדה יתוריש ףקיה יפ-לע ,תושרה 

.הנידמה רקבמ לש 

 םתלבקל םינוירטירק .םינש שש לש הנוהכ תפוקתל זרכמב ורחביי תיצראה תושרה ידבוע .3

 הדעוה ןמ םדקומ רושיא ולבקי םידיקפתה שויאל םידמעומה .דבלב םיילוהינ-םייעוצקמ  ויהי 

 .םיתורישה תקפסה ךרוצל שרדנכ םידבוע קיסעת תושרה .ירוביצה תורשב םייונימה לע חוקיפל 

.הנידמה תוריש תוארוה ולוחי םתריחב לעו םתדובע לע 
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תורשכ

 ןוזמ ירצומב םיקסועה לש תורשכ אשונב האלמו תיברמ תופיקשל גאדת לארשי תנידמ  .1

 הליעיה הפיכאה תרבגהל דחוימ ץמאמ השעיי .הרומח הריבעכ רדגות תורשכב האנוה .ותנכהו 

.רוסיאה לש 

 ידרשמב ,רפס יתבב ,ל"הצב ןוגכ( ידוהיה רזגמה תא םג םיתרשמה לארשיב םיירוביצ םיחבטמ  .2

 .םירשכ ויהי )םילוח יתבבו הלשממ 

 ,םיילוהינ-םייעוצקמ םילוקיש יפ-לע ונומי הירבח .תורשכ יניינעב יושירל תיצרא תושר םקות .3

 - םייאמצע ויהי הנומימ תורוקמ .הנידמה תוריש ביצנ חוקיפבו תישארה תונברה רושיאב 

 תלועפב "תורשכ" .חוקיפ תחת הנייהת תורגאה .ויקוושמו ןוזמה ינרצי ידי-לע הנמלושתש תורגא 

 ןמ תרזגנה תידוהיה הכלהה יפ-לע הליכאב םירתומה ויביכרמו ןוזמ רידגת תיצראה תושרה 

."ךורע ןחלוש"ה 

 ךכל ךמסוהש ףוג ידי לע וא תושרה ידי לע אלש תורשכ תדועת דסומל וא לעפמל ןתנית אל  .4

 ורשואיש םיפוגה ידי לע וא תושרה ידי לע וקסעוי תורשכה יחקפמו תורשכה יחיגשמ .הדי לע 

 .הדי לע 

 תורשכ תודועתו םירושיא קיפנהלו ,תורשכ לש תונוש תומר טרפל תכמסומ היהת תושרה  .5

 .םאתהב 

 ימל ןתניי הזכ רושיא .םהיגהנמ יפ-לע תורשכ תודועת איצוהל םירחא םיפוגל רשאת תושרה  .6

 תורשכ יוות קיפניו ,ןהילע חוקיפ ךרעמ גיצי ,תורשכל ויתושירד תמישר תא בתכב טרפיש 

 ,היעטה עונמל תנמ לע .רשכהה קינעמ ףוגה תוהז תא רוריבבו שרופמב תוהזמה תודועת  וא 

 תודועת איצוהל וכמסויש םיפוגה ןיב .ןהיניב ןיחבהל לקיש ךכ הנבצועת תורשכה תודועת 

 ורשואיש םירחאה םיפוגל דימעת תושרה .םיביטברסנוקו םימרופר םיפוג ויהי םהלשמ תורשכ 

.איה הביצקת ךותמ םהיתולועפ ןומימל ביצקת 

 קפסמה ףוג לכ לע החגשהב וא רשכהה ןתמב םירז םילוקיש ברעל רסאיי תורשכה תושר לע  .7

 .'דכו םלוא ותואב ימרופר ןיאושינ סקט םויק לשב תורשכ רושיא עונמל :ןוגכ .ויתוחוקלל ןוזמ 

.רשכה ןתממ תוענמיהל תיתימא הליע תויהל יושע תונותח םלואב חבטמב תבש לוליח 

 רשכ וניא לילעבש לכוא תליכאמ ענמיהל םיבייח ויהי לארשי תנידמ לש םיימשרה היגיצנ  .8

 .דיקפתב תוימשר תודועסב 

.םייקה תופירטה רשב אובי ירדסה תא תונשל ךרוצ םיאור ונא ןיא  .9

םירבא תלתשהו היגולותפ

 יוטיב ידיל אב ףא אוהו ,תילארשיה הרבחב םינוש םיביכרמ ןיב ףוצר ןויד םייקתמ הז אשונב

 דרשמ ל"כנמ רזוח ןכו ,וייוניש לע ,3591 -ג"ישת ,היגולותפהו הימוטנאה קוח .תמייקה הקיקחב

 ןוכנל וניאר אלו ,הריבס המכסה ללכ ךרדב םיפקשמ ,תוומה עגר תעיבק ןיינעב תואירבה

.התונשל
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הרובק

 .םייחרזאו םייתד תורבק יתב ומייקתי לארשיב .1

 .הכלהה יפ-לע תידוהיה הרובקה תקזחב וראשיי ידוהיה רזגמב םימייקה םייתדה תורבקה יתב .2

 תורשפא תריצי ידכ ךות ,יסחיה שוקיבה יפ-לע השעית דיתעב תורבק יתבל םיחטש תאצקה .3

 .ץראה יקלח לכב תיחרזא הרובקל 

 תריחב יפל הרובק סקט להנל הנלכותש ,תורחאו תויחרזא הרובק תורבח תמקה רשפאתת .4

 הרבח יתוריש ןומימל ליבקמב הלא םיתוריש ןומימב ףתתשת הנידמה .ותחפשמ ינב וא רטפנה 

 .תומייקה אשידק 

 תוברעתהל הקדצהה תחפת ךכ ,הרובק תונונגס ןיב תישממ הריחב לש תורשפאה לדגתש לככ .5

 .םייתדה הרובקה יתבב הרובקה תוארוהב צ"גב 

 ,רטפנה דצמ הריחב רדעה לש הרקמב םג תיפולח הרובק רשפאתש הרוצב ןקותי םייקה קוחה .6

 תא ףידעהל ירוביצ סרטניא לש םימעט רדעהבו ,הנושאר הגרדמ ויבורק ןיב תקולחמ ןיא םא 

 .תיתכלהה הרובקה 

 ,רחא תורבק תיבב רבקיהל םיאכז םניאש ימ ורבקיי יחרזא תורבק תיבב יכ שרופמב עבקיי .7

.םדצמ ןוצר תעבה לכ אלל םג 

 הרובקל תוכזה שומימל ליעי יאנת יכ ול רהבוי ןכו רוביצל רבסוי םייקה יטפשמה בצמה .8

.)ויבורק וא( רטפנה דצמ ןוצר תעבה איה )םימייקה תורבקה יתבב תיתד אל( תיפולח 

 לתוכה תבחרב הליפת

 תימואלו תיתד תועמשמ ילעב םירתא םה הל ךומסה רוזאהו יברעמה לתוכה תבחר .1

 .םידוהיל 

 רדסה לע הרימש םע דבב דב ,ךכב םיניינועמל לתוכה תבחרל תיללכ תושיגנ רשפאל שי .2

.םוקמה לש ויפוא תא םימאותה תוגהנתה יללכ לעו ירוביצה 

 תושר וא םדא ידיב דקפות םוקמה לש ויפוא תא תמאותה תוגהנתה יבגל עירכהל תוכמסה .3

 לש הרקמב .םינפ ןוחטיבל רשהו תותד יניינעל רשה ידי לע וכמסויש )"ךמסומה ףוגה" :ןלהל( 

.הלשממה שאר תוכמסה תדקפה יבגל עירכי ,תקולחמ 

 תוטלחהב ןיא .לכה לש תדהו ןחלופה שפוחלו רוביצה םולשל תושיגר ךותמ לעפי ךמסומה ףוגה .4

 הלא תוגהנתה תרוצ וא הליפת ןונגס לש תוימיטיגלה יבגל הדמע תטיקנ םושמ ךמסומה ףוגה 

.תיטופיש תרוקיבל תונותנ הנייהת אל הז ןיינעל ךמסומה ףוגה תוטלחה .םירחא וא 

 לתוכה לש תיחכונה הליפתה תבחר יכ ךמסומה ףוגה לש הטלחה יכ שגדומ תוקפס רסה ןעמל

 שפוחב ריבס יתלב ןפואב תעגופ הניא םייסקודותרוא םיגהנמ יפל גהונה תסנכ תיבכ בשחית

 .תרחא ךרדב ללפתהל ץפחש ימ לש ןחלופה

 ,תסנכ תיבכ שמשמה ,לתוכה תבחר לש ימדקה קלחה ןיב הנחבה איה ,ונתעדל ,תירשפא העצה

 ובש ,הלש רתוי קחורמה קלחה ןיבו )יסקודותרואה( םוקמה גהנמכ הליפת שורדל ןתינ ובש
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 םלוא .םירחא םיחסונב תוליפת םייקל םג ןתינ וב רשאו ,ל"הצ לש העבשהה יסכט םימייקתמ

 תלבק לש ןוכנ ןונגנמב לבקתתש ךכב אוה הערכהה לש הרקיע ןכש ,דוחיי ןיא ונלש וז העצהל

 .םלוכ םילוקישה תא ןובשחב חקייש ,תוטלחה

ל''הצ

 ומויק ןיב קומעה רשקה תא אטבל םיכירצ לארשיל הנגהה אבצ לש ותלועפ תונורקע  .1

 ,ל"הצ לש יתאה דוקב יונישה לע םיכרבמ ונחנא .הנידמה לש התומד ןיבו אבצה לש 

.ידוהיה םעה תנידמ לש האבצ אוה ל"הצ יכ ריהבמה 

 תונוש תוקיז ילעב םילייח ,םידוהי אלו םידוהי םילייח תחא הפיפכב םיתרשמ ל"הצב  .2

 )םימרזה לכמו תותדה לכמ( תווצמ ירמוש םילייח יכ חיטבהל ל"הצ לע .םתד תווצמל 

 .םתד תווצמ תרימש תא םהל רשפאתש ךרדב תרשל ולכוי 

 תיכוניח תוליעפ לע לוחי אל הז ללכ .הב ןיינועמ וניאש תיתד תוליעפב לייח ביוחי אל  .3

 .ותרגסמב "תיטרפ" תוליעפ יבגל הדמע שבגל ךירצ אבצה .םיימואל םיכרע השיגדמה תיללכ 

 אלשו ,רשכ היהי םילייחל וידי לע שגומה ןוזמהש ,דיפקהל ל"הצ לע הבוח :תורשכ  .4

 ירמוש לש םשומישל םיפתושמה לכואה ילכ תאו לושיבה ילכ תא לסופה שומיש היהי 

 בושחל שי .הבוטה ותפיכאלו ןיינעה לש ותובישח תרבסהל ץמאמ שידקהל שי .תורשכ 

 .ןירדהמל םידחוימ תורשכ יכרוצל ןורתפ לע םג 

:םיבר הנשמ יפיעסל קלוחמ הז אשונ :תבש  .5

.ליעל ורכזוהש ,תורשכה תויעבל ןרקיעב תומוד ןאכ תויעבה :חבטמו לושיב .א  

 ןוחטיבה יכרצמ תבייחתמה תוליעפ יכ אוה םכסומה ןורקיעה :בכר ילכ תעיסנ .ב  

 .ותפיכא לע דיפקהל שי .הרוסא וזכ הניאש תבש תללחמ תוליעפ דועב ,תרתומ 

.דקפמה לש ותעד לוקיש יפ-לע ולא םירוקיב ריתהל ץלמומ :םירוה ירוקיב .ג  

 תושרב םג ,תבש רומשל טרפה תא בייחמה ישעמ םרוג לכ ןיא :טרפה תוגהנתה .ד  

.אוהש יפכ בצמה תא ריאשהל שי .תיאבצה םיברה 

 .תבשב ושעיי אל תבשב תוינויח ןניאש תויעצבמ תולועפ .ה  

 םחולה יתב( םוקישה תדיחי ילעפמו )'דכו רודיב ,תוכירב( לייחה ןעמל דעוה ילעפמ .6

 ירמוש רובע תויוכזו תולועפ ,תועש ורמשיי :)'דכו ל''הצ יכנ ןעמל תולועפ ,םהינקתמו 

 תויוליעפ ,רשוכה ירדחבו הכירבב תודרפנ תועש :ןוגכ( םרפסמל םאתהב תווצמה 

.)'דכו תבש ,תועינצ תוכלהב תולבגומה תורחא 

 םישנל ןויווש ומישגיש תונורתפ אוצמל םיצילממ ונא :תונבל םיפסונ םידיקפת תחיתפ .7

 ילבו ,םהיתוכלה תא רומשל תווצמ ירמוש םילייח לש םתלוכיב ועגפי אלש דבלבו 

 עוצקמ לכב תרשל םתלוכיב עוגפל אלבו םירתוימו םישק םיטקילפנוקל םתוא סינכהל 

 .הדיחי גוס לכבו יאבצ 

 תפוקתלו יאבצה תורישה םוקמב תוינוליח תונבל םג תורשפאכ בחרוי :תונבל ימואל תוריש .8

 הלאל הניוושות יחרזאה וא ימואלה תורישב תונבה תויוכז .יאבצה תורישל הליבקמה  ןמז 

 .המכסהבו דרפנ רדסה עצוי תוידרח תונבל .יאבצה תורישבש 



12

תועצהה זוכיר
ז הרודהמ

ינמ
 ,ת

בש
 ט

ת
ש

וני ,ג"ס
 3002 רא

 ,םיאולימה תורישבו רידסה תורישב ,ל"הצב םויה ררושה בצמה :םינבל יאבצ תורשב ןויווש  .9

 .רזגמל רזגמ ןיב םיתעלו שיאל שיא ןיב הנידמל סויגה תבוח יולימב טלוב ןויווש יא ףקשמ 

 הרטמה .םייתגרדה םירדסה לשו ,הרשפו ןתמו אשמ לש ךרדב אצמיהל ךירצ יוארה ןורתפה 

 הייסולכואב תוצובק לש תוסייגתהה תניחבמ ינויווש רדסה תויהל הכירצ ךרדה לש הפוסב 

 .יתרבחה לטנבו ינוחטיבה לטנב תופתתשהל 

 ונא .תיאבצה תונברה אוה הלא תויגוסב לפטל רומאה אבצב דסומה :תיאבצה תונברה .01

 תא אלמל ול רשפאל תנמ לע יאמצעו יניינע היהי ל"הצל יאבצה ברה יונימ יכ םיצילממ 

 .בטיה ודיקפת 

 ל"הצב םיתרשמה לש םהיתויוכז תא ,לידגהלו ,קוחב ןגעל המגמה לע םיכרבמ ונא .11

 .ליעפ םיאולימ תורשל םיסייגתמהו 

הנידמו תד יאשונב תיטפשמ הרדסה

 ביצי דחי םויק רשפאל הרטמב ,םידדצה ינשל םיבאוכ םירותיו לע תוססובמ הנמאה תומכסה  .1

 ידדה ןומא םיבייחמ ולא םירותיו .תחא תימואל תרגסמב ,םיישפוחהו תווצמה ירמוש לש 

 הנמאב עגפת ןוזיאה תרפה .הנמאה יביכרממ קלחב םידדצ-דח םייוניש תעינמו ,םידדצה  ןיב 

 .הלוכ 

 ןוזיאה לש ותובישח תשגדהש יוארה ןמ .הנמאה ירדסה תא הקיקחב ןגעל שי ,וז הביסמ  .2

 .הקיקחה תא החנת אשונ לכב הנמאב םייקה ימינפה 

 וז תואיצומ ןניאש – תויורשפא רפסמ תומייק .תמיוסמ הקיקח תנוכתמ לע םיצילממ ונניא  .3

 הקיקחל "דוסיה יקוחב רומאה ףא לע" תקספ לש תפסות ;הנידמו תד :דוסי קוח :לשמל .וז תא 

 םירדסהה תא םתלוחתמ האיצומה ,םמצע םימייקה דוסיה יקוחל הקספ תפסות ;תעצומה 

.הנמאב םיעצומה 

 תרכבמ - םינושה םיאשונב םיינטרפה הירדסהמ תלפונ הניא התובישחש – הנמאה חור  .4

 .טפשמ יתבב ןתניהל בייחו ןתינש גוסה ןמ ,תוערכה ינפ לע תומכסהו ןתמו אשמ  ינונגנמ 

 ינש ןיב שטינה חוכיוב דחא דצל הטונכ ,קדצב אלש וא קדצב ,רייטצמ טפשמה תיב 

 תיטפשמה התונשרפש לככ ךא ,םידדצה ןיב ןזאל הסנמ םיעיצמ ונאש הנמאה .םידדצה 

 איטחהלו התונימא תא דבאל הלולע הנמאה ,רחאה דצל הטונכ דחא דצ ידי-לע  הארית 

 םירדסה לטבל לכוי אל טפשמה תיב יכ שרופמב עובקל אופא םיצילממ ונא .התרטמ  תא 

 םיצילממ ונא .הנמאה ירדסה תונשרפל םג תעדונ הלודג תובישח .הנמאב םילולכה  םייקוח 

 ,תיטפשמ תוניידתה לש רשקהב ררועתמ וניא הב ךרוצה רשאכ ,םירדסהה תונשרפ תא  דיקפהל 

 עיגהל יוכיסה תא רפשלו וזכ תוניידתהב ךרוצה תא םצמצל הרטמב ,ירוביצ-יגוציי ףוג ידיב 

.תמכסומ תונשרפל 
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ד"סב
תישיא המדקה
ןדמ בקעי

 םהיכרוצו םמלוע תפקשה ןיב ,תרחא וא וז הדימב ,והשלכ גוזימ הווהמ הנמא לכ ,עבטה ךרדמ

 תפקשה שי וז הנמא לש היבתוכמ דחא לכל .היבתוכ לש םלועה תפקשה ןיבל הנמאה יארוק לש

 ךרוצל תירקיעה הביסה יהוז .דואמ הבר הדימב םיתעלו ,ותלוז לש וזל תדגונמ ףאו ,הנוש םלוע

.ןהילא ונעגהש תופתושמה תונקסמל םינוש תואובמ בותכל

 ימלוע תפקשה ירקיע תא םהינפב איבא אל םא ,הנמאה יארוק םע רשויב גהנא אלש שח ינא

 תפקשה תא ארוקל ליחנהל שקבמ ינניא .ןיפיקעבו ןירשימב וז הנמאל םירושקה םירבדל סחיב

 םא ,הנמאה תא טופשל לכוי ארוקהש יוארה ןמש ינמוד ךא .המצע הנמאה תא קר אלא ,ימלוע

.וידיב היהי ול ןתונ ינאש הז טופיש ילכשכ ,'בטומ'ל םאו בוטל

תולגעה יתש .א

 ילעב ןיבל היתובקעב םיכלוההו הרותה תפקשהכ יל הארנש המ ןיב דוסיה תוקולחממ תחא

 תופידעב וילע ןגהלו חפטל תושונאה לעש ידוסיה ןיערגה והמ ,הלאשה איה תילרבילה הפקשהה

 התרטמ םה םהילע הנגההו ותוריחו ודובכו ,האירבה רזנ אוה יטרפה םדאה םאה .הנושאר

 אמש וא ,תישילשהו היינשה תופידעה לא וז הרטמ ינפמ קחדנ ראשה לכו ,הרבחה לש תירקיעה

 תדמועה איה ותוהז לעו וילע הרימשהו ,ידוהיה םעה ונינפלש הרקמבו ,ידוסיה ןיערגה אוה םעה

.התופידע תניחבמ שארב

 ותובישח לש טלחומ לוטיב ידכ דע תינוציק הניא תקולחמה ,הרואנ הרבחל האיכו ,ללכ ךרדב

 ךא .תימואלה תוהזה לש התובישחב ריכהל םייושע תילרבילה הפקשהה ילעב םג .ינשה ךרעה לש

 וז ,תולגעה יתש לש ןרבעמ תא רשפאיש ןורמת חוורמ הב ןיאו םיילוש הב ןיאש ,הרצ ךרדב

 המידק תוכז תתל ופידעי םה ,ותוריחו םדאה דובכ יכרע הנועטה וז דצב םיימואל םיכרע הנועטה

 םיריכמ ,הרותה לש הכרדכ יל הארנש המ תובקעב םיכלוהה ולא ,אסיג ךדיאמ .היינשה הלגעל

 ךותב קר וז תוריח לש המויק תא םיאור םה ךא ,ותוריחו םדאה דובכ יכרע לש םתובישחב בטיה

.הרותה םויק תרגסמ - העובשב ויתורודל ומצע לע לביק ידוהיה םעהש תרגסמה

*

 ינאש סיסבה תדיחי :ןודנה אשונב תידוסיה יתדמע תא גיצא הליחתו ,היינשה הצובקה לע הנמנ ינא

 לשו תובאה תשולש לש םהינב ,תחא החפשמ איה וז הדיחי .ידוהיה םעה איה ,ערלו בוטל ,הילא ךייתשמ

 םידבעה תיבמ ה"בקה ידי-לע הדפנש םעה ,תחא תירוטסיה הדיחי םג אוה ידוהיה םעה .תוהמיאה עברא

 תירבה רפסב רומאה לכ תא םייקל עבשנ ,יניס רה תולגרמל ויהול-א םע תידדה תירבב דמע ,םירצמבש

.וז תירב רפי הלילח םא םישנועהו תויצקנסה לכ תא וילע לביקו ,תווצמהו הרותה ,ויחפסנבו
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 אוהש תווצמה לש תיתימאה תועמשמהו ,םידיחי לש ףסואכ אלו םעכ תירבב דמע ידוהיה םעה

 הדעונש תוברע ,ידוהיו ידוהי לכ ןיב תידדהה תוברעה רשפ ןאכמ .םידיחיכ אלו םעכ איה םייקמ

 לכ לע תידדה הרזעלו םידסח תולימגל קר אל ,םייח תלצהלו תפתושמ םויק תמחלמל קר אל

 .ותוהז תא םעל הקינעמה ,יניס רה תירבב דומעל ידכ ףתושמה תווצמה םויקל םג אלא ,הב ךורכה

 לע םג תוירחא לארשימ םדא לע הליטמה הווצמ ,היתומודו 'חיכות חכוה' תווצמ רשפ םג ןאכמ

.ותחוור לעו ותלוז לש וייח לע קר אלו ,ותלוז לש תווצמה םויק

 רוביצב הווצמ םויק לש תועמשמה תא בטיה םיניבמ ןיינמב םויב םימעפ שולש םיללפתמה םישנא

 םה .םלש רוביצל ןיינמב הליפת תיבשהל לולע הליפתה ןמ אצויה דחא םדאשו ,אקווד הצובקבו

 ואת לע תולעב הנק םהמ דחא לכש ,םישנא תצובק לע יאחוי רב ןועמש יבר לש לשמב םילגרומ

 חודקל תולעבה ןיינקו טרפה שפוח םשב הצור הצובקה ןמ דחא .םי בלב תאצמנה הניפסב יטרפה

 .חוכב וליפאו ,ונממ תאז עונמל םירחאה הצובקה ישנא דיבש רורבו ,םיה לא רוח יטרפה ואתמ

1 .םייחל וא העיבטל םהלש םלרוג תא ץורחת ולש ואתב דחאה לש ותוגהנתה ירהש

 םהמ שיא .טרפה שפוח לש ויתולובגב םה ףא םיריכמ טרפה תויוכז ירחושו םילרבילהש קפס ןיא

 םהמ שיא .קוחב תועובקה תולבגמה תא ומצע לע לבקיש אלב תינוכמב גוהנל םדאל ריתי אל

 הרזע טישוהל אלש ,םירוגמ םוקמב הלילה תוצחב וחור לע הלועה לככ שיערהל םדאל ריתי אל

 לע חוויד תבוח( ותוסח תחת םניאש ול םיקוקזל ףא הנורחאלו ,ותוסח תחת אצמנש ימל תינויח

 תא תרשל ודעונ ולא םיקוח ,םתטישל ךא .)דועו 'ךער םד לע דומעת אל' קוח ,עשי רסח לש ובצמ

 ול םינתונ םהש תורישהו ,)עשיה רסח ,הלילה תוצחב ןשיה ,ךרדב רחאה שמתשמה( טרפה דובכ

 רוביצה תא ופידעי םה בור יפ-לע .תלוזה לע םיליטמ םהש תולבגמה לע םינודנה םירקמב ףידע

 םושמ ,חרזאה תבוט לע הנידמה תבוט תאו ,םיבר םיטרפ וכותב ללוכ רוביצהש םושמ דיחיה לע

 אל םה ךא .טרפה לש ויתויוכז לעו וייח לע רומשל ידכ ותומכ ןיאמ בושח ילכ איה הנידמהש

 ,ללככ ויבויח לעו ותוהז לע רמושה ללכה לש )ילאנויצקנופה ךרעל ףסונב( ימצעה ךרעב וריכי

.ותוריחו םדאה דובכו טרפה תויוכז יכרע לע רבוגה ךרעכ

תחאה הניפסה .ב

 תא )ןבומכ ,דבלב ונניינע ךרוצל( ףקשמכו הילא ךייתשמכ ימצע תא האור ינאש הצובקל בושנ

 'ה םע תירבל ,ידוהיה םעה ונינפלש הרקמבו ,ללכה לש ותוביוחמ .תלעופ איה םמשבש םיכרעה

 הניפסב גילפמל ןיאש םשכ ,הנממ טלמיהל ךרד לכ טרפל ןיאש תרגסמ רומאכ איה ויהול-א

 הייפכ תוכלהל יגולואידיאה עקרה והז .םי בלב התומלשל ותוביוחמ תאו ותניפס תא שוטנל ךרד

 .תיתכלהה תורפסבו ל"זחב רופסמ תובר םימעפו 4םיבותכב 3,םיאיבנב 2,הרותב םייקה תווצמה לע

 המכ תעדל ,רומאכו , 6תווצמה לע הייפכ תוכלהלו 5'ןילעמ ןיאו ןידירומ' תוכלהל עקרה םג והז

 ןהמ דחא לטנ הניפסב ןיבשוי ויהש םדא ינבל לשמ י"בשר ינת אטחי דחא שיאה" :ד השרפ )אנליו( הבר ארקיו 1
 חדוק ינא יתחת אל םכל תפכא המ םהל רמא השועו בשוי התא המ וירבח ול ורמא ויתחת חדוק ליחתהו חדקמ
."הניפסה תא ונילע ןיפיצמו ןילוע םימהש ול ורמא
.םיבר דועו םש י"שרבו טכ ,ח"כ םירבד .גל-אל ,ה"ל רבדמב .ד ,'כ ארקיו .טכ -וכ ,ב''ל תומש לשמל ןייע 2
.ךשמהבו ג -א ,ג''כ 'ב םיכלמ לשמל ןייע 3
.דועו גי -בי ,ו"ט ,ב םימיה ירבד ,'י ארזע לשמל ןייע 4
 .דועו ה"כת מ"וחו ח"נק ד"וי ע"וש ,ג"פ םירממ ,ד"פ חצור ,י''פ םיבכוכ תדובע תוכלה ם''במר ,ו''כ הרז הדובע ןייע 5
.דועו א ק"סס םש מ"התנבו ןורחאה ה"דב םש תוביתנ בבושמבו א"קס 'ג 'יס ח"הצקב ןייעו ,ו"פ תובותכ ןייע 6
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.החכות תווצמל םג םיקסופ

 םדא לש וייחל תדרל ללכ תורשפאמ ןניאש ,7 תובר תולבגמ שי ורכזנש תוכלהלש ,שיגדהל בושח

 ונאבהש דוסיה תורוקמ ךא .ונמע לש יחכונה ינחורה ובצמב אלש יאדוו ,תווצמב דיפקמ וניאש

.תווצמו הרות יניינעב תידדהה תוברעה לש התובישח לש ינחורה הביט לע םיעיבצמ

 הלדג וז תוברע .תיסיסבה תידדהה תוברעה תא ףקשמ ןאכ דע יתילעהש המ לכ :ןכ לע רתי

 הבש תודגאתה ,תחא הרטמ ןעמלו דחא ןויער ביבס הרורב תודגאתה הרצונשמ רתויו םייתעבש

 רבודמ ןיא ןאכ .לארשי תנידמ ונלש הרקמבו ,דחא ללכל םיכיישכ םמצע לע םיזירכמ םיטרפה

 ,הירוטסיהה תרזג לש התומדב תחא הניפסב םי בלב םחרוכ לעב םמצע תא ואצמש ,םיטרפ לע

 תא םהידי ומב ונב ןנד הרקמב םיטרפה .ןימויה קיתע ידוהיה םעה תרגסמ תא ונלוכ לע התפכש

 טרפלש םוקמ לא דחי וגילפהו ןגוע ומירה םהלש םנוצרמו ,לארשי תנידמ - תפתושמה הניפסה

 דחאתהל רתיה לכ ןיאו ,8 םימש םשל תויהל וזכ תודגאתה לכ לע ירהו .ונממ סונל ולשמ ךרד ןיא

 לש םקומינ הז היה .םלוע לש וכלמ יפ תא תורמהלו דורמל הרטמב ,הגלפה רוד ישנא ושעש יפכ

 תא העבקשו לארשי תנידמ תא המיקהש הדוגאב ףתתשהל ובריסש ,'ה רבדל םידרחה ןמ םיבר

 קלחכ םמצע תא ואר אל אליממו ,הזמ ךפהל ףאו םימש םשל הניא וז הדוגאש ונעט םה .היקוח

 םידרחל םג אלא תיתדה תונויצל קר אל יתנווכו ,הנידמה ןמ קלחכ םמצע תא וארש ולא .הנממ

 בושחו לודג דוסי היה הנידמה תמקה לע הב זרכוהש תוסנכתהבש ,םתנבה לשב תאז ושע ,9םיבר

 לש ונובירב ןימאמה ידוהיל המ ,ךכ אל םא ירהש .רשכ היה הב לכה אל םא םג ,םימש םשל

?וזכ תודגאתהלו ונוצר תא םייקל ךרוצבו םלוע

 אקווד יתרחב .הז אובמב םטטצל ידכמ םיברו םיעודי ולא םיאשונב 01קוק ה"יארה לש וירבד

 רזעילא ברה ןואגה ,ידרחה רוביצה לע םג לבוקמה בר ,ונרודב םיקסופה ילודגמ דחא לש וירבדב

 לא סחייתהל ןתינש םינעוטה םע סמלפתמ ברה .'רזעילא ץיצ' ת"וש רבחמ ,א"טילש גרבנדלוו

 תוכלה ,בושחה ורפסב ונושל הזו .תיתדה ונתעדותמ תקתונמה תינוליח העפות לאכ המקש הנידמה

:)ו"טשת םילשורי ,ג-ב ,אובמ ,'א רעש ,'ג קלח( הנידמ

 לע בושחל העטנ אלש ,יח ל-א תרות םע ונלש בוט קבדה תוהמ שרפל האב איה..."  

 רשא ,םימעה יתד רתי ןידכ תאז הרות ןיד ,רמולו הנידמהו הרותה ןיב איהש לכ הדרפה

 היתווצמו היתוקוח תרימש תבוחו ,היתוכילהו המואה תגהנה תוללכ םע ןהל ןיא רבד

 המואה תמשנש ןפואב...םע לכ יתדמ הנוש ונתד יכ .דיחיו דיחי לכ לש ןיינע אוה

 הדרפה דירפהל אבה לכו ,תינוזינ איה הנממו הייח תיב רוקמ איה ,השדוק תרות איה

 רמואה דחאכ ,עבוק אוה המואה שפנ תא - יניס תרות ןיבל המואה תוללכ ןיב יהשלכ

 םביל לע םילעמה הלא םה םייחה ךרדמ םיעות .הניי תא רומשו תיבח רובש ,ורבחל

 ילארשי ש"רגל ינימיה דומעב ע"עו ,ו ק"ס ח"יק ,םישנ א"וזח ע"עו ,זט ק"ס 'ב 'יס ד"וי ,שיא ןוזח לשמל ןייע 7
 .םיבר דועו 'י 'יס
 לארשי לש םשנוע לע די ,ז"י םירבדל םיאנת שרדמ ןייעו ,םימש םשל הייסנכ לע אי הנשמ ד"פ תובא ןייע 8
.םימש םשל אלש ךלמ ושקיבשכ ,לואש ימיב
 אוה .תואמצעה תליגמ לע םימתוחה ןיב אוה ,ןיול ריאמ קחצי ברה ,הנידמה תמקה תעב לארשי תדוגא גיהנמ 9
 ג"הרה ,רוגמ יברה לש תיבויחה ותדמע לע .רוג דיסח היה ומצע אוה( םיבושח הרות ילודג םע הצעב תאז השע
 'מע דוע ןייעו .גר 'מע ,ט"כשת םילשורי ,הלודגה הפוקתה ,רשכ מ"מר ןייע הנידמה תמקה יפלכ ,רתלא יכדרמ םהרבא
 תורשע ט"שת תבטב וילע ומתחש חסונב םג ןייעו .ךכב וכמתש הרות ילודג תמישר העיפומ םש הר 'מעב .זר -ור
.)חעש-דעש 'מעב ,םש הרות ילודג לש תובר
.043 'מע )ד"משת םילשורי( ב"ח ,'ה"יארה ירמאמ' דוע ןייעו .ו ףיעס ,ו"פ 'לארשי תורוא' לשמל ןייע 01
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 תדרפה לע אווש תוארוה םירחאלו םמצעל תורוהל הגגשב וא ןודזב ןווא תובשחמ

 טופישה ןיבל התקיחתו הנידמה טופיש ןיב הדרפה לעו ,תינידמהמ תיתדה תושרה

".יתדה

 לככ םברקל המגמב הנידמה יקוח לש םנויבצ לע דימתמו שקיע קבאמב ךרוצ הלוע הז לכמ 

 תא הקיחרמה הקיקח לכ .'ה תרות לש היתווצמ יפ-לע יוצר יתלבלו יוצרל ,רוסאלו רתומל רשפאה

 םויה ונחוכב ןיאש ןוויכו .הדגנ קבאיהל שיו הלוספ איה 'ה תרות לש היתורטממ הנידמה יקוח

 ,םייקה בצמה לע רומשל ידכ לכה תושעל תוחפל שי ,'ה תרות לש התמגמל הקיקחה תא ברקל

 .'השעת לאו בש'ב תוחפל ליעל רמאנה ןמ שקבתמש המ תא םייקלו

קבאמה לש וריחמ .ג

 ,םהמ תשקבתמה הנקסמה לומ לאו ,בל לכב םהב ןימאמ ינאש ,ולא םירבד לומ לא :םלואו

:ןובשחב םאיבהל אלש תורשפא ןיאש ,םימרוג השולש םידמוע

 .ונממ ףדונ תווצמו הרות חירש המ לכ יפלכ תינוליחה הרבחה לש רוכינה תורבגתה לש השוחתה .1

 תורוגס תוצובקמ היונב הניא ץראב הרבחה ללכ םלוא ,תקהבומה תינוליחה הרבחב םייק רוכינה

 רעונב םיכלוהו םילדגה םיילוש לא םגו תיתרוסמה הרבחה לא טעמ אל לחלחמ רוכינה ;תורגוסמו

 האנשה ימרז לומ לא דומעל וז הרבח לש הינב לכ לש םחוכב ןיאו ,תיתדה - תינויצה הרבחה לש

 11 .היגציימו תינוליחה להקה תעד םרבעל הנפמש

 רוכינה .תיתדה תונויצל תמרוג איהש קזנל תמצמטצמ הניא וז העפות לש היתואצותל ונתוירחא

 םילועה לא רקיעבו תרוסמה דהוא ינוליחה רוביצה לא ,יתרוסמה רוביצה ךות לא לחלחמ רכזנה

 הרות יכרעל רושקש המ לכמ קהבומה ינוליחה רוביצה לש ותוקחרתה ןכו ,ולא לכ .םישדחה

.ול רקי היתווצמו הרותה דובכש ימ לכ יניעמ הניש רידהל םירומא - הז רוכינ תובקעב תודהיו

 םירבדב :תחאה .תודוקנ יתשב ולא יירבד תא גייסל ךרוצ שח ינא ןוזיאה ןעמלו קדצה ןעמל

 רוביצה לע ןאכ תוראותמה תומוגעה תועפותה לע המשאה תא ליטהל יתנווכ ןיא ליעל םירכזנה

 לבקתנש ,יחצנה 'ווק סוטטס'ה חבזמ תונרקב םייטילופהו םיינחורה ויגיהנמ תזיחא לע וא יתדה

 שארב םה האנשהו רוכינה .ל"ז ןוירוג ןב דוד ,ןושארה הלשממה שאר לש ותעד לעו וימיב

 תרושקתה ילכב םינש ךשמב תמייקה תקסופ יתלבו תרקובמ יתלב התסה לש האצות הנושארבו

 תמיוסמ הדימב( ויגיהנמ דגנו תווצמה ירמוש רוביצ דגנ תילארשיה הרבחב םירחא חוכ ידקומבו

 דחפ לש האצות םג םה האנשהו רוכינה .)הימרוג תא התע חתנא אלו ,תירטס וד איה וז התסה

 טלתשהל הלילח דמוע אוהש השוחת לשו ,תווצמה ירמוש רוביצ ינפמ ןבומ יתלבו ילנויצר יתלב

 איה וז תורוב 21.םייסיסבה תודהיה יגשומב תטלחומ תורובב ורוקמש דחפ ,תילארשיה הרבחה לע

 לש םיגולונומ איבמ רפסה .)ח"נשת ,לוגרח ,ביבא-לת( לואשל עדוישו בל ןועמש לש ורפס תא בר ןויעב יתארק 11
 םהמ רכינ קלחש יתמשרתה .תווצמו הנומא ,הרות לוע ןיעדויב םהילעמ וקרפש תיתדה תונויצה לש הינבמ רשע העברא
 קחצי הלשממה שאר חצר ירחא ,תיתדה תונויצה לע םינמנכ םהב החטוהש תרוקיבה לומ לא ונמזב דומעל ולכי אל
 ונאש ריחמה .ללכב תווצמהו הרותה לוע תא ויתובקעבו ,תיתדה תונויצה לש הלוע תא םהילעמ וקרפ םה .ל"ז ןיבר
 ויתורודל ידוהיה םעה םלישש ריחמה תא הנטק אל הדימב ריכזמ אוהו ,אושנמ לודג וניפלכ האנשה לע םימלשמ
.תוכוראה תולגה תונשב ותשרומ לוע תקירפב
 ,רמע ןב ידה לש ורפסו )8991 ,תונורחא תועידי ,ביבא-לת( חישמ לש ורומח ,יקסבלכר יפס לש ורפס לשמל ןייע 21

.)ח"נשת ,דבוע םע ,ביבא-לת( םימש םשב
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 ינש לש םתודרפיה לש האצות םג איה .'עדי אל רשא רוד' ,שדח רוד לש ותחימצ לש הדלות

 האצות אוה רומאה רוכינה .םינוש םיבושיילו תונוש םירוגמ תונוכשל ,ינוליחהו יתדה ,םירובצה

 דגונש המ לכו ,תימינפה תודיכלה ןמ םיבושח םייחה יאנתו םייחה תמרש ,תיללכ השוחת לש םג

 היילעה ומכ םיבר םייביטקייבוא םימרוג םג .האנש ררועמ אליממו םייאמ ,דיחפמ הארנ וז הסיפת

 ,תידוהיה תוהזה תלאש תא ירוביצה םויה רדסל שדחמ התלעהש היילע ,םימעה רבחמ הלודגה

 תאיצמל תוירחאה .רצונש בצמל םימשא שפחל ןיינע ונל ןיא .תרכזנה רוכינה תשוחתל ורבח

 ךוכיחב הרושקה םיקוחה תכרעמ לש תשדוחמ הניחבש ,רוריבב יל הארנ .ונלוכ לע תלטומ ןורתפ

 תויהל היושע םיבחר םיגוח לש טרפה שפוח תפיאש ןיבל תווצמהו הרותה תרימש ןיב ךשמתמה

.ףסכנה ןורתפה תאיצממ ,ןטק קלח םג ולו ,קלח

 האנשהו רוכינה תקמעה םע דבב דבש ,איה ליעל ונרמאש םישקה םירבדה ןמ היינשה תוגייתסהה

 תתלמ ונל הלילח ךא .םיידוהיה םישרושל בושל ןוצר לשו תוברקתה לש תובר תועפות םג שי

.הרתופל ונתוירחאמו ונרכזהש הקוצמה ןמ וניניע תא םוצעל ולא תוחמשמ תועפותל

 סוטטס'ה לע הבר הדימב ססובמה ,בותכה קוחה ןיב קחרמה לדג ןמזה ףלוחש לככש יל רורב .2

 הקנפשוג רתויו רתוי תלבקמ וז תואיצמ .ילארשיה בוחרב תואיצמה ןיבל ,םישימחה תונש לש 'ווק

 תויוריח תא הינייעמ שארב המשה םלועה תסיפתש ,טפשמה תויושרמ רקיעבו ,תויושרה ןמ תימשר

 תוארלמ הבר הדימב ןהיניע תא תמצועה םג איה וז םלוע תסיפת .ןכרד תא הביתכמה איה טרפה

 .תאזה ץראב לודג רוביצ לש םיכרעה םלוס שארב םידמועה םירחא םיכרע לש םתובישח תא

 םלוס לע העפשה תוכז לעב אהיש ידכ 31,ויד רואנכ הז רוביצ תוארל אלש הטונ טפשמה תיב

 תואיצמה לומ לא קחשנו ךלוה בותכה קוחהש הדבועהש ,המוד .תילארשיה הרבחב יללכה םיכרעה

 עבקיהל ךירצ ימואלה םיכרעה םלוסש ןימאמה ,היטרקומד רחוש לכ גיאדהל תבייח ,תיטפשמה

 תחא אלש ,תיכרעו תיתוברת הניחבמ תינגומוה םיטפוש תצובק ידי לע אלו ,םעה ירחבנ ידי לע

 תכמסומה איהש החוטבהו - ויהיש לככ םידמולמו םידבוכמ ,םיבושח - הירבח תא המצעב הנממ

 תבייח וז הדבוע םלוא .קדצה והמ עובקלו תילארשיה הרבחה לש םיכרעה םלוס תא ביתכהל

 םע ה"בקה תרכש תירבה ןיב הינומרהל ןתינש לככ איבהל ףאושש ימ לכ תא םייתעבש גיאדהל

 םירושקה םיקוחה קרו ךא טעמכ ,תואיצמב ירהש .היקוחו ידוהיה םעה לש ותנידמ ןיבל יניסב ומע

 שיש ,אופא ןכתיי .הריבס הדימב םלת לע םידמוע םיקוחה ראש דועב ,םיקחשנ תווצמלו הרותל

 ,באוכ ריחמב םגו ,תידדה המכסה ידי לע ףחסה תא םולבלו תוסנל תורשפאה תא לוקשל םוקמ

 םיגייסה לכ וצרפנ הבש ,הרובש תקוש לומ לא ישעמ ךרע לכ רסח קוח םע דומענ אלש ידכ

 ,תידוהיה תוהזה םוחתב ידוהיה םעה לש ותנידמ לארשי תנידמ לש התויהל םירושקה םירדגהו

 בוט ןוצר רוצית ןכא וזכ המכסהש ,החנהב ןבומכ הז לכ .םיבר םימוחת דועבו תבשה ,תושיאה

.תרכזנה הקיחשה לומ לא התוא קזחיש ןוצר ,םידדצה ינש ברקב

 תא וב האור ינא ,יתרכזהש םיינשה לש םתובישח לכ םעו ,ישילשה םרוגה אוה םירקיעה רקיע .3

 תדמתמה הבירמהו ךוכיחה תמחמ ,תילארשיה הרבחה ךותבש עסשהש ,יל הארנ :םלוכמ בושחה

 ךכ לכ אל .הרזח ךרד הנממ ןיא ילואש ,גוליפ תדוקנל ברקתמו ךלוה ,םייתדה םיאשונה ביבס

 תא ףילחהל אבש ,'תוילארשי' לש דספנה ןויערה ךלוה ,דוריפה לדגש לככ .ךכב םשא ימ בושח

85 צ"גב 31 / .ןוזנרב יבצ טפושה דובכ לש ויקומינ ואר – 774 )2(ג"כ ד"פ ,םינפה רש 'נ טילש 86
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 לש ףתושמה סיסבה תרדגה אוה 'תוילארשי'ה ןויער לש ובל .תובבלב םוקמ שבוכו ,תודהיה יגשומ

 תאיצמ )א( :ןה וז הרדגה לש תוירקיעה תויועמשמה יתש .ידוהיה םעכ אלו לארשי תנידמכ ונתוהז

 לודגכ ילארשי יברע ןיבל ילארשי ידוהי ןיב תידדה תוביוחמו תידדה תוברע לש ףתושמה הנכמה

 תנתינ יתלב הריתס יתעדל תמייק( 41.הלוגב יחה ידוהיל ילארשי ידוהי ןיב ףתושמה הנכמל םדוקכו

 תנידמ )ב( 51.)דבלב ידוהיה םעב קסועה ,תובשה קוח ןיבל הנבומ אולמב 'תוילארשי'ה ןיב בושייל

 םעה תנידמכ ,תואמצעה תליגמב םיחסונמ םירבדהש יפכו ,התייווה םצעמ תרדגומ הניאש לארשי

 לבוי ןב שדח רוצי איה ירהש ,תידוהיה תרוסמל רשק םושב הנידמכ הרושק אהת אל ,ידוהיה

 תשרומה .ותשרומלו ,רתויו הנש םיפלא תשולש ןב אוהש ,ידוהיה םעל רורב רשק אלל ,רתויו םינש

 'םידוהי'ה ןיב דוריפה .היתודסומלו היקוחל ,הנידמל רשק אלל תיטבש תשרומל ךופהת תידוהיה

 בטיה תשבוגמ תיתדהו תימואלה ותוהזש ,לודג יברע רוביצ םייק ךוותב רשאכ 'םילארשי'ה ןיבל

 לש ןהו 'םידוהי'ה לש ןה ,תרכינ תושלחיהל איבת ,לארשי תנידממ קלח ותויהל רשק אלב

 םישגהל ונתלוכי תאו ןאכ ונתייווה םצע תא הבר הדימב ןכסת יתעדלו ,םיברעל סחיב 'םילארשי'ה

.תידוהי תואמצע לש תורודה םולח תא

 ןטרפלמ סומלוקה האלי ,ולא תוער .דוריפהו עסשה םצע דילומש תולוחה תוערה דבלמ תאז לכ .4

 ינא לודג לדבה :תחא הדוקנב יתעד תא הז אשונב ריהבא .ושארב ויניעש ימ לכל תונבומ ןהו ,ןאכ

 .לארשי תנידמ ןיבל םלועב תיטרקומד הנידמ לכב םיקוחה תכרעמו יטרקומדה רטשמה ןיב האור

 רטשמה יללכו הנידמה יקוח ,ןהיניב םיברה םילדבהה לכ לע ,תירבה תוצראבו הפוריא תונידמב

 תמחלמו היכרנא עונמלו הרבחה לש התוביצי לע רומשל ודעונש ,'קחשמ יללכ' תניחבב םה

 ששחו הנכס שי ,וללגב קר אל םינפ םושבו יטילופ-ואיגה הבצמ לשב םג ,לארשי תנידמב .םיחרזא

 יפכ ,םיבר דגנכ םיטעמ תמחלמ העבט םצעמ היהתש ,תללוכ המחלמ ינפמ םהמ םלעתהל רוסאש

 בצמב .ךכמ עורג ףאו ,םירופיכה םוי תמחלמבו םימיה תשש תמחלמב ,תואמצעה תמחלמב היהש

 לכויש ,דחא ףוגל םעה תא דכללו שבגל םג אלא ,היכרנא עונמל קר וניא קוחה לש ודיקפת הזכ

 םירבדהש יפכ תיתרבח תוררופתה לש בצמ .ויביוא ידימ ול תוברואה תונכסה לומ וידחי דומעל

 ,'היטרקומדה קחשמ יללכ' יפ-לע םיערכומ םיינורקעה םיניינעה ובש בצמ ףא וא ,התע םיארנ

 ,קחשמה יללכל םימיאתמ םהש ףא ,חוכ יליגרתבו המרועב ורבח תא עירכמ דחאה דצה םהבש

 םישרוד הלאכ םינחבמ ,ונל םייופצה םינחבמה לומ םויק תלוכי ללכ ונל חיטבמ וניא הזכ בצמ

 םירותיוול תיברמ תונוכנו בוט ןוצר תמחמ תימואל המכסה .םינתיא תועורז בולישו םיידי בוליש

.ותלוכי לככ רתוומ תומיעל ורבח ףאש ,ענכושמ היהי דצ לכ םא קר אובל םייושע דצ לכמ

 דחא ןחלושל תבשל )ינוליח - יתד( ימינפה ידוהיה ךוסכסה ידצ ינש תא איבהל תבייח וז הנכס

 היהיו ,הזה ןורתפה תא .קימעהל םיטבש ינשל ונתוא לצפמה עסשל חיני אלש ,ןורתפ אוצמלו

 תא תולשהל אלו ,ןאכ הגצוהש יפכ הפולחה לומ לוקשלו ביצהל ונילע ,היהיש לככ באוכ וריחמ

 .לוציפה וא ףתושמה ןורתפה - םיכרדה יתשמ תחא אלב בר ןמז ךישמהל ןתינש ,ונמצע

.הדוקפ םויב ןחבמב דומעת וז תידדה תוברע םא קפוסמ ינא 41
 ךא .'תילארשי'ה היגולואידיאה םע תוחצנתה תעב וז הריתסב ףפונל לכוי הלימה לש יגולואידיאה ןבומב 'ידוהי' 51
 קוח לש ולוטיבל ,התבירי לע רבגת וז םא ,'תילארשי'ה היגולואידיאה תא איבת וז הריתסש ,ןובשחב תחקל שי
 תועיבתב בשחתהל הלש יטילופה ךרוצה תא ןובשחב חקינ םא רקיעב תאז .רכה ילבל דע ויונישל וא ,תובשה
 .התבירי לע רובגל ידכ םיברעה
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 תמרוז לוציפה תורשפא וליאו ,הברקהו היישע לש ץמאמ תשרוד ףתושמה ןורתפה ךרדש ןוויכ

 הריחבכ הומכ תויורשפאה יתש ןיב הערכהה תייחד ירה ,תכשמתמה תקולחמה ןייעממ יעבט ןפואב

.ליעל ונירבדב הנממ עמתשמה לע תודהי ןיבל תוילארשי ןיב לוציפה תורשפאב תשרופמ

'םכסה'ל 'הנמא' ןיב המ .ד

 הנומת ארוקה ינפל תולעהל הלולע הנמאה תביתכב םידמועה םיטבלה תגצה םשל ונרחבש ךרדה

 וקה .םהיניב יח הנידמב תווצמה ירמוש רוביצש ,םהיניב שגפמ אלל םיליבקמ םיווק ינש לש

 ונל ןיאש הפיאשהו הווקתה ,יוצרה לדגמ ימורממ תילארשיה הרבחה לע ףיקשמה הז אוה דחאה

 לש ותוביוחמו ,ידוהיה םעה ינב לכ ןיב האלמה תידדהה תוברעה :ןהילע רתוול תושר אלו הנווכ

 םותח םעהש תירבה תא םייקי ותלוזש ךכל םגו ותלוז לש ותחוורלו ומולשל םעה ינבמ דחא לכ

 ומולשל הגאדל ונתנווכ ןיא ,תווצמהו הרותה םויקל תוברע לע ונרבדב :שיגדמו רזוח ינא .הילע

 וזכ הנווכ .ה"בקה לש ויתווצמ םויק לע שנועהו רכשה םלוע ,תמאה םלועב רחאה לש ותחוורלו

 ןיא ירהש .הב המולגה תונורטפה לשב ,טרפה תויוכז ירחוש תא ,קדצ לש הבר הדימבו ,תממוקמ

 לבוקמה קוחהש ףאו .ומע ביטיהל ידכ םדאה לע ךרד תייפכמ רתוי דיחיה תושרל הרידח ךל

 עונפוא בכור לע הדסק תשיבח תייפכ תמגוד ,העיגפ ינפמ רמשיהל םדא לע הפוכ םלועבו לארשיב

 .)ונניינע ןיבל ולא םירקמ ןיב יתוהמ קוליח קלחל עדוי יניא( תינוכמ יעסונ לע תוחיטב תורוגחו

 הסיפת איה אבה םלועב וקלחל הגאדה חוכמ טרפה תכרדה לע תונורטפהש ,שח ינא תאז םע

 יתנווכ ןיא ,רומאכ ךא 61.יזכרמ םוקמב אל ךא ,תמייק איה תודהיב םג .תורצנב רקיעב החתופש

 סרטניאכ יל הארנש המ לע רבדל אלא ,ינשה דצה לש יתימאה סרטניאה לש ונורג ךותמ רבדל

 םיברה תושר לש המוחתל דיחיה תושרמ לילעב גרוחש המ לכש ,דחא להקכ ונלוכ לש ףתושמה

 תירבל ,דגונמ היהי אל תוחפל וא ,םאות היהי ,המואה ללכל רושקה רורב ירוביצ טביה ול שיו

.תרכזנה

 וקה תא ליבוהל ףאושה הנחמה לש תירוביצה וחוכ תשלוחב ריכמה ,יוצמה וקה אוה ,ינשה וקה

 םינושארה םידעצהש העידיב ,תמאה תופיאש הבוג לא תואיצמה עקרקמ ליפעהל הסנמהו ,ןושארה

.עקרקל רתוי םיבורק ויהי םלועל הז ךורא עסמב

 םשרתהל לולע ,הנמאה תבוטל םהב תימינפה הערכהה לעו ולא םיטבל לע ץוחבמ ןנובתמה

 ןיתממה שלח רוביצ לש תינמז שאר תפיפכ יהוזש .תיתוהמ הערכה אלו תיטקט הערכה יהוזש

 תא עולבלו ושאר תא שדחמ םירהל ידכ - הרימש תעב דגנכש דצה תומדריהל וא רשוכ תעשל

 רחאל הפוקתב ,ולא תורוש תביתכ תעב תווצמה ירמוש להק לש תירוביצה ותשלוח .ובירי-ופרט

 ירמוש לש תודרשיה ליגרת אלא הניא הנמאהש ,הרעשהה תא תקזחמ ,בתכיהל הנמאה הלחהש

 שחור הז רוביצש יתימא דובכ ךותמו תיתימא תודחאל הפיאש ךותמ תבתכנ הניאו ,תווצמה

.'דגנכש דצה' לש ויכרעל

 המרוח תמחלמל תאצל םיפידעמ ,הרוהט הניא הנמאה תנווכש ךכב םינימאמה הלאמ םיבר

 ,ט"י ארקיו( ארקמ לש וטושפ יפ-לע ,החכוה תווצמ .'ופוג תדבא' - הדבא תבשה תווצממ קלחכ רקיעב העיפומ איה 61
 קלח איה הכלהה לש הטושפו ל"זח תלבק יפ-לעו ,השעש לווע לשב תלוזה לע סעכהו האנשה תגפהמ קלח איה ,)זי
 תוברע ,קוק ה"יארה ,לשמל ןייע .תווצמה םויקל תפתושמה ונתוביוחמ לש ,הילע ונרבידש תידדהה תוברעה תווצממ
.382-482 'מע ,ד"משת תובש ןולא ,)גיטפהרו רמתיא ךרוע( 'ה ןימוחת ךותב ,החכותו
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 ךרד ולדוג לשבש אלא .הצרא ועירכהלו ירוביצה וחוכ תא קסרל הרטמב תווצמה ירמוש רוביצב

 קוחדו יתוכאלמ בור רוציל ידכ ויגיצנו יברעה רוביצה סויג תועצמאב אלא ,חלצת אל הארנכ וז

.ולוכ ךלהמה תויאדכ תא קפסב דימעמה ריחמ שי ךכלו ,םיאתמ יתקוח ךלהמל

*

 םיטבלה לע דצה ןמ ןנובתמה ינוליחה תא ענכשל הסנא וירחא אבבו הז קרפב .ונירבדל בושנ

 .תינוליחה טבמה תדוקנמ םג הנכו תיתימא התייה הנמאה תביתכב יתנווכש ,םדוקה קרפב ורכזנש

 ה"בקה ןיב תירבה םויקל תוירחאה לש הפורצה היגולואידיאה לע םג רתוול יתנווכב ןיאש ףא תאז

 לע הנמנה םדאכ יטבמ תדוקנמ הלוכ תינוליחה היגולואידיאה לע ןודא אבה קרפב .ומע ןיבו

:תונורקע ינש לע םיססובמ הז קרפב יירבד .תווצמה ירמוש רוביצ

 תדה ירמוש םינימאמה םירצונה ןיב הדחו הרורב הלדבה הלידבמ תירצונה םלועה תפקשה .1

 הבהאו תוסח הקינעמ איה .לילעב תינררב איה תמסרופמה תירצונה 'הבהא'ה .םירחאה לכ ןיבל

 םלועה תפקשהב הבהאה סיסב ,ונרכזה רבכש יפכ .'םירפוכ'ל האנש תרדשמו ,תירצונה תדה ינבל

 ,לרוגה תופתושו תוירחאה רקיעבו ,הבהאה אשומ .היגולואידיאה אלו ,ולוכ םעה אוה ונתרות לש

 יל בושח( .תווצמהו הרותה רמוש אלו תינחורהו תיתדה ותגרדמ תניחבמ אוה רשאב ידוהיה אוה

 :תודוקנ יתש הז ןורקיעב ריהבהל

 ןידירומ' תוכלה( רדג יצרופו תווצמ לוע יקרופ יפלכ תוניוע הרואכל תרדשמ תידוהיה הכלהה )א

 רתומ םירחאש עמשמו 'תווצמבו הרותב ךתאש םע - ותימע תא שיא ונות אלו' תשרד ,'ןילעמ ןיאו

 הז אשונב םיקסופה לש םהיתויואטבתה לש תקדקודמ הניחבו רוקמה תויגוסב ןויע ךא 71.)תונוהל

 ירבוע תא עיתרהל ידכ דבלב יטקט יעצמא אלא הניא תוניועהש ,הדבועה תא קפס אלל םילעמ

 האצות וא הרטמ םינפ םושב איה ןיא :םכרדב תכללמ םירחא עיתרהל ידכו םכרדמ הרבעה

 וז הכלה לש הפקות תא תונוש םיכרד יתשבו 81תומוקמ ינשב 'שיא ןוזח'ה גייס ןכל .המצעלשכ

.םויה

 האור תידוהיה הכלהה 91.הב םידומ םניאש ולא יפלכ שממ לש תוניוע תרדשמ תירצונה תדה )ב

 ,םימדוק םיימינפ םילגעמ שי וכותבו ,יזכרמ לגעמכ ידוהי לכ יפלכ תוירחאה תאו הבהאה תא

 ינב ללכ יפלכ םיפסונ תוירחאו הגאד ילגעמ שי ול הצוחמו ,רשב יראש וא 'ךריע יינע' תמגוד

 לשב איה יוגה יפלכ הכלהב םיתעל תרדושמה תוניועה ,ןאכ םג .חמוצהו יחה יפלכ ףאו ,םדאה

 וא ,םידוהיה יפלכ םינירקמ םהש תוניועה לשב ,םייוג םתוא םע המחלמ - יצח וא המחלמ בצמ

 םייוג לש 'רובל הדרוה' תכלה תא קתנל רשפא יא .]ססובמ הז דשח רשאכ[ םהב דשחה לשב

 ,יוג לש ודצב ךרדב ךלוהה ידוהיל הרומה ,ארמגב הל הכומסה הכלהה ןמ םיקסופ המכ יפ-לע

 תריווא .ודי לע ףקתויש תעב יוגה תא תוכהלו ןנוגתהל וילע לקייש ידכ ,יוגה לש ולאמשל תכלל

 תוירחאה ,ירקיעה לגעמב זכרתנ ונירבדב .םהינפמ דחפמו םייוגה יפלכ דשחה ןמ תעבונ תוניועה

.ידוהיה םעה יפלכו ידוהיה יפלכ

 .התוגה לכבו תידוהיה הכלהה לכב המצעלשכ רומאכ תדמוע םעה יפלכ תוירחאה ,םוקמ לכמ

 .ט"יר רמאמ הבושת ירעש ,הנוי ונבר .ח ,'ו תועד תוכלה ם"במר ,ט"נ אעיצמ אבב ,ו"כ הרז הדובע דוע ןייע 71
 .דועו ז ,'ד ערה ןושל תוכלה םייח ץפח
.ו ,ח"יק םישנ - רזעה ןבאבו זט ,'ב העד הרויב וירבדב ןייע 81
 אוה םיקולאה ןוצר השועה לכ יכ ,יחאו ימא הנה" :וינפל םיבשויה יפלכ די תעונתב ומצע ו"שי תאז רידגהש יפכ 91
 ,"ירצונה ו"שי" ךותמ( "יל םאו תוחאו חא אוה םימשבש יבא ןוצר השועה לכ" :רחא חסונב וא ,"!ימאו יתוחאו יחא
.ותד ינימאמ יפלכ קר ,רמולכ )714 - ו 592 'מע
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 היינש המוקכ תבצינ ה"בקה םע תירבה םויק יפלכ ונרכזהש תוירחאהש ,אופא רמוא ןויגיהה

 ירהש 02.ונתפיאשב )ךשמהב רדגותש ,תמיוסמ הניחבמ( תדרפנ תצבשמ הווהמו ,ידוהיה םעה לש וניינבב

 תא ותרימש תדימל רשק אלב םג ,םעה יפלכ ונתוירחא םצעל תדרפנ תועמשמ התייה אלוליא

 ונתוירחאש ,השדחה תועמשמב תעמטנו תדבוא וז תועמשמ התייה ,ונהול-א םע ונתרכש תירבה

 .ונתעדל ,הנוכנ הניא ליעל רומאכ וז ךרדו .דבלב תווצמהו הרותה ירמוש יפלכ איה תיסיסבה

 תצבשמו ידוהיה םעה לש ומויק םצע תצבשמ - תוצבשמה תדרפהמ ונגייתסה ליעל רגסומב

 תא ריהבא ,התרדגהב קיידל ישוקה לכ םע .ה"בקה םע תירבה תא ותרימש יפלכ תוירחאה

 :יתפקשה

 תא רידגמ אוה דוע לכ איה ,וב טרפ לכ יפלכ אליממו ,ידוהיה םעה יפלכ ונתוברעו ונתוירחא

 ידוהי ןכא אוהש יאנתבו( אמלעב ץוריתכ אלו ,תעדה לע לבקתהל היושעה הרדגהבו ,ידוהיכ ומצע

 .)ונעצהש םשרמה קוחו תובשה קוח יפיעסב ןודיי וז הרדגה ביט .תיביטקייבוא טבמ תדוקנמ םג

 לע לבקמ אוהש תווצמה תרימש תדימ תא ןפואו םינפ םושב תפפוח הניא ידוהיכ תימצעה ותרדגה

 הרדגהב ןודנ ךשמהב .םהמ תוטסל ןיאש לזרב תונורקע המכ ןויגיהה ךרדמ תללוכ איה ךא ,ומצע

 רבכש ,ידוהי יפלכ םג תוברעו תוירחא לש תיסיסב תוביוחמ שי :יירבד תא ריהבא( .רתוי תקיודמ

 לא ובישהלו וכרדמ ואינהל ןתינש הווקתל תלבגומ וז תוביוחמ ךא .הזככ ומצע תא רידגמ וניא

 ישפוחכ ומצע תא האור אוהש ףא ,ידוהיכ ומצע רידגמה םדא לע ליעל ונרבדב .תודהיה קיח

 ןתועמשמבו הרות ןתמבו םירצמ תאיציב רפוכ אוהש ףא .ןמייקלמ רוטפכו תווצמהו הרותה לועמ

 ךופהיו וכרדמ בושיש הווקתה אלל םגו ,יאנת אלל תוברעלו תוירחאל תוביוחמ ויפלכ תמייק ,ויבגל

.)ונבלב תמעופ יאדו המצעלשכ וז הווקתש ףאו ,תווצמו הרות רמושל

 אוה ךשמתמה ידוהי - םינפה ךוסכסל םינושה םידדצה ןיב הנמאל עיגהל ןוצרהש ,ונירבדמ הלוע

 ,אבה בלשל יטקט הציפק שרקכ וא יתד תודרשיה יעצמאכ קר אלו ,ומצעלשכ דמועו יתימא ןוצר

 סחיב תווצמ ירמוש םידוהיכ ונתוהז תרדגהב רושק הז ןורקיע .ה"בקה םע תירבה םויק אוהש

.ינוליחה רוביצל

 ןיאש ימ לע תירבה תייפכ יפלכ הרותה לש התדמע לע יתפקשה תא ריהבמ ינשה ןורקיעה .2

 השלוחמ קר עבונ וז הנמא תרדשמש הייפכה רדעיהש ,איה יתעד םא ירהש .המייקל ונוצרב

 לע הרותה תא תופכל ,תווצמבו הרותב ןימאמה ידוהיכ ,ףואשל ילע השעמלו ,הרירב רסוחמו

 רתוי אל תויהל היושע הנמאה הז יפל .תויקנ םיידיב וז הנמאל אב ינא ןיאש ירה ,םינוליחה

 הזכ םכסהב .ורבח ןיבל תיב רכומ ןיב ומכ לשמל ,חוכ תדמע ילעב ינש ןיב 'ירחסמ' םכסהמ

 'הנמא' הניא וז ירהו .ךפהל ןכו ,ףסכה תרומת וילע רתוול ןכומ תיבה לע יטפשמה חוכה לעב

 אשונב יתעד תא אופא ריהבא .ןאכ וילא עיגהל ינוצרבש הממ רומגה ךפהה אוהו ,'םכסה' אלא

:הייפכה

 ןויגיה שיש ,תנתונ תעדה ,רסומה ילעב לע לבוקמה לשמ ,'הניפסה לשמ'ב ליעל יתבתכש יפכ

 רובעלמ ותעינמב קר אלו ,לעופב הווצמ םייקל ותייפכב רבודמ םא םג ,דיחיה לע תווצמה תייפכב

 ה"יארה לש וירבדב םג ןייעו .הרותל םימדוק לארשיש ,ו"ט קרפ 'והילא יבד אנת' שרדמ לש ותנווכ יהוזש ןכתיי 02
.ד ,'ד ,לארשי תורוא ,'תורוא'ב קוק
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 תייפכב בר םעט ןיאש ,יל הארנ 12.םיקסופב ןכו ,)ו"פ ףד( תובותכ תכסמב שרופמ ךכ .הרבע

 ,'רדג ץרופ'ל ששחמ איה הייפכה .'דכו אבה םלועב ,ותירחאב ול ביטיהל ידכ םדא לע הווצמ

 תרגסמה יקושיח תצירפל וא היפרהל איבת ותוגהנתהש םיששוח ונאש ,ןיעדויב לוע קרופ ,ונייהד

 ןהו תישעמ הניחבמ ןה ,הרותה םויקב לודג דוסי איהש ,תימואלה ףא וא תיתליהקה תיתרבחה

 דמוע ,ישיאה ונוצרו ולש טרפה שפוח םשב 'דחי'ה תרגסמ תא ץרופש ימ .תינורקעה הניחבה ןמ

 - תינוליחה הרבחב םג םייק הז ללכ .וב קבאיהל התוכזו ,הרבחה לש םיסרטניאה דגנ לילעב

.םיבר םימוחתב תיברעמה

 הב שי םא ףאו ,הרדוגל ידכ הייפכ לש ךרדב ןיא ,אליממ הצורפ רבכ רדגהשכ ,םויה ,ךכו ליאוה

 היונב הניא הללכב הרבחה ירהש 22,התלעותמ לילעב הבורמ הקזנ ,תינוציח הרידג טעמ םיתעל

 רוביצ לעש ,םויה ונבצמב הייפכל עויס רוקמ םושב יתאצמ אל .ורבע םימיבכ תווצמה תרימש לע

32.רחא רוביצ לע הרותה ךרד תא תופכל דחא

 .הלבקל היהי טרפה לעש ,ולוכ רוביצה לש תימואלה המכסהה יווק תא רידגהל איה ונתנווכ לכ

 םא ףאו ,תישעמ הניחבמ הייפכב לבקתי אל תימואל המכסהמ תוחפ אוהש המ לכש ,ונל רורב

 לש המכסהב לבקתי אל םא ,וינפמ םשאר ףוכל דבעידב םיטרפה לש המכסה היהת אל ,לבקתי

.המואה לש לודג בור

 תשלוחמ תעבונכ תיתכלהה ונתנקסמ תא ראבלו ןועטלו אובל ינוליחה ונתגולפ רב לוכי ןיידעו

 רוביצ לע הרותה ךרד תא הפוכה רוביצ לש הכלהל רכז ללכ ןיא !איה אלו .םויה הרותה דמעמ

 רתי .תיטרקומדו תלבוקמ העפות איה ,הכרד תא ץורפי אלש דיחיה לע הפוכה הרבח וליאו .רחא

 םניאש םישנא יבגל תווצמו הרות יניינעב םויה חלצת אל ללכ הייפכה ךרדש קפס ןיא ,ןכ לע

 תישונאה תוברתב ומנפוה טרפה שפוחו יטרקומדה רטשמה תונויער .תקהבומ תיתד תרגסממ קלח

 וז העפות םא ,הלאשל רשק םוש אלבש דע ,הטילשל תנתינ יתלבו הבר הכ הרוצב ונל תרכומה

 היבוברעב םישמשמ ערו בוטש ,ךכל ומיכסי תווצמה ירמוש לכש ינמודו( תילילש וא תיבויח איה

 ,)ךכבש ערה תדימו בוטה תדימ תלאשב םהיניב וקלחי יאדוובש ףא ,יטרקומדה ןויערה תואצותב

 אליממ .התונשל ונדיב ןיא ירהש ,תושונאה תודלות ךלהמ תנווכהב איה 'ה דיש ,תודוהל ץלאינ

 .ג ,'ד םירממ ש"ואה ןכו ,א ק"סס 'ג 'יס טפשמה תוביתנ - השע תווצמ לע ףא הייפכ לש ,הז קספב םיצרחנה ןמ 12
 םוקמ לכמ .אקווד ד"יבב השע תווצמ לע הייפכה תא ולת -דועו םש תוביתנ בבושמב ח"הצק תמגוד ,םירחא םיקסופ
 ז"מש ב"נשמ דוע ןייעו .חוכב וליפאו ,רוסיאמ ושירפהל בייח השעת אל תווצמבש )ד ,ט"לר( החכוה תווצמב ח"נמה קספ
 וענומל רתומש ,)םש( ר"מגדהו )ו ,א"נק ד"וי( ך"שה יפ-לע שריפ 'י 'יסב 'ינימיה דומע'ב ילארשי ש"רגהו .ח צ"השב
 ןיא ,ורוסל ןיירבעה רוזחי וכרד ךשמהבו ,עגרכ תישעמ הניחבמ ונענמי םא אל ךא .בטומל ונריזחי ךכב םא קר הרבעמ
.ונניינעל יטנוולר הז הרקמ אקווד ירהו .ושירפהל בויח וילע
 ןיינעה ךרוצלו )ו ,ח"יק רזעה ןבא ,םש בוש ןייעו( .זט ,'ב העד הרוי 'שיא ןוזח'ב רחא ןיינעב המוד הרבס 22
:ונושל תא איבנ
 םהיניעב היהיש ,הצרפ תפסוה אלא הצרפה רדג הדרוה השעמב ןיא ,םעה תלד ןמ הנומאה התרכנש ,םלעה ןמזב לבא..." 
 הבהא תותובעב םריזחהל ונילעו ,ןוקית וב ןיאש העשב גהונ ןידה ןיא ,ןקתל ונמצע לכש ןוויכו ,ו"ח תומלאו התחשה השעמכ
".תעגמ ונדיש המב הרוא ןרקב םדימעהלו

 :ונושל וזו ,תווצמב הייפכ ןיד לע ם"במרה ןמ םג קיידל ןתינ וירבדכו
 תושעל אלא הרות ירבד לע רובעל אלו התימ בייוחמ וניאש ימ גורהלו תוקלמ בייוחמ וניאש ימ תוקלהל ןיד תיבל שי"
 העש תארוה לכה םהל האריש המ יפכ רבדה קזחלו רודגל ןהל שי רבדב םעה וצרפש ןיד תיב םיאורש ןויכו ,הרותל גייס
"תורודל הכלה עבקיש אל
 
 לש וכוניח ךרוצל אלו םעה ללכל ליעומה גייס תושעל הרטמבו ותעשלו ומוקמל ןוכנה תעדה לוקישב יולת לוכה ,עמשמ
.םינומ תרשע התלעותמ לודג הייפכה לש הקזנ םויה תואיצמבו .יטרפה ןיירבעה
 םיבורק םה ףאו ,ולש וימעטמ ונירבדל דואמ בורק םש 'ינימיה דומע'ב ילארשי ש"רגה ,אתעמשד ארמ ףאו 32
.ונירבדל
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 תישיא המגודב ,עונכש יעצמאב 'ה תוכלמב םלוע ןקתלו ,וז תואיצמל ךרעיהל אלא ונל ןיא

 ךרד לש היתולעמ תא םג תוארל ןתינ דבעידב תוחפל .'שיא ןוזח'ה לש ונושלכ ,'הבהא תותובע'בו

 תא טרפל ךרוצ ןיאש המוד .'תיגיגכ רה םהילע הפכ'ל תוחפו ,'עמשנו השענ'ל רתוי תרתוחה ,וז

 וזמ ךורע ןיאל השקו הכורא הילא ךרדהש ףא 42,הייפכמ הלבק ינפ לע ןוצרמ הלבק לש היתולעמ

:איבנה לש וירבדב הז קרפ םייסנ .התמדוק לש

 
 :השדח תירב הדוהי תיב תאו לארשי תיב תא יתרכו דודי םאנ םיאב םימי הנה

 םירצמ ץראמ םאיצוהל םדיב יקיזחה םויב םתובא תא יתרכ רשא תירבכ אל

 רשא תירבה תאז יכ :דודי םאנ םב יתלעב יכנאו יתירב תא ורפה המה רשא

 לעו םברקב יתרות תא יתתנ דודי םאנ םהה םימיה ירחא לארשי תיב תא תרכא

 תא שיא דוע ודמלי אלו :םעל יל ויהי המהו םיהול-אל םהל יתייהו הנבתכא םבל

 םלודג דעו םנטקמל יתוא ועדי םלוכ יכ דודי תא ועד רמאל ויחא תא שיאו והער

.)גל -ל ,א"ל והימרי(        :דוע רכזא אל םתאטחלו םנועל חלסא יכ דודי םאנ

תווצמ רמוש לש היאר תיווזמ תינוליחה תונויצה לעו תונלבוסה לע .ה

 תופתוש איה .רתוי קומע רבד אלא 'חקו ןת' לש םכסה הניא וז הנמאש ,יתשגדה םימדוקה םיקרפב

 לככ םורתל דצ לכ תבייחמהו ,ינשמה תא הנושבו רקיעה תא דחאמב האורה תופתוש ,תמא לש

 ןימאמה םדא לוכי םנמואה :וז יתדמע לע הלאשה הלוע הילאמ .תפתושמה הפוקל לוכי ךא אוהש

 תאו תונימה תא ,הריפכה תא ובל לכב ללושהו ,ומע םע ה"בקה תרכש תירבל ותוביוחמב ובל לכב

 תללושה ,תינוליחה תוברתב לגודה ,ישפוחה רוביצה םע תמא לש תופתושל עיגהל ,תוסרוקיפאה

 ?הב תכלל ונלוכ תא הווצמ אוהש ךרדה תאו ,ןימאהל ונילע הווצמ ה"בקהש המ תא

 םדאכו ןימאמ םדאכ ייפקשמל דעבמ תיארנ איהש יפכ תינוליחה האידיאה תא ראבל הסנא

:רמואו םידקא .ל"צז קוק ה"יארה לש ותרותמ ותפקשה ירקיע תא דמלש

 יל הארנש םירבדב אלא ,בתוכ קוק ה"יארהש םישרופמ םירבדב הז קרפב שמתשמ ינניא .1

 יקנ ה"יארהו ,ידעב רפכי בוטה 'ה ,םירבדה תגצה ךרדב תועט שי םא .ותרות ירקיעמ יתדמלש

.ןוועמ

 ינניא .והשלכ רוביצ לע וא םדא לע אל ןפואו םינפ םושבו ,תינוליחה האידיאה לע םה יירבד .2

 הבר תרוקיב יל שי .להק םושלו שיא םושל םינויצ קינעהלו טופשל אובא אלו ,ץראה לכ טפוש

 יסחי םג וב אצויכ ,וכותב יח ינאש תווצמה ירמוש רוביצ לא ןהו ימצע לא ןה בר דובכ םגו

.ינוליחה רוביצלו ינוליחה םדאל

 רבכ )'ךמע ישעמ השוע'ו 'תווצמבו הרותב ךתאש םע' ןיד( תווצמ לוע קרופ לא הכלהה תוסחייתה

 ,לועה קרופ יפלכ תיגולואידיא הדמע הניא הרבחב ויתויוכזמ תובר תלילשש ןיוצו ,ליעל הנודינ

 ליעל ונאבה .תורדג תצירפ עונמלו ,תווצמה רמוש ללכה לע רומשל ותרטמש ,העתרה יעצמא אלא

.י ףיעס 'ד קרפ ,ל"צז קוק ה"יארל הבושתה תורואב הבחרהב ונייע 42
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 העתרה יעצמאש הרבס לכ ןיא ונימיבש ,הלוע םהמו ,ןודינב 'שיא ןוזח'ה לעב ןרמ לש ויקספ תא

 הרותה תומוח תא רצבל תורחא םיכרד שפחל שיו ,םהב שמתשהל רומג רוסיא שי ,וליעוי ולא

 52 .היתווצמו

 הרבחב תילוש העפותמ וז הכפה זאמ תינוליחה תוברתה תונורקעל יתעדל יוארה סחיב ןלהל ןודא

.וז הרבח לש הריזה זכרמב תאצמנה העפותל תידוהיה

.ללכב תונלבוסה לע תורוש רפסמ ,קרפה לע תדמועה 'תינוליח'ה הלאשל םידקא

 תונקפסב ולגדש ולא וא ,תדה לש תויטולוסבאה תא וללשש ,תועד יגוה רפסמ לש םהיתודמע

 תיביטקייבואה תמאה תלילשב ףא וא םדאה לצא תמאה תעדות תלילשב ,תיגולואידיאה

 לכ טעמכ לבקל תלוכי אליממו תורחא תועד יפלכ תונלבוסל בחרנ סיסב ורצי ,ללכב תטלחומהו

 ןימאמה ,שרדמה תיבב לגר תסירד לכ וזכ תונלבוסל ןיא ,יתרכה בטימל .העד לכ טעמכו םדא

 ןדבואו רוכינה ןמ לחה ,םירחא תודוסי לע םג התנבנ תונלבוסה .ותרותבו ה"בקב המילש הנומאב

 תונלבוסב הלכו ,ותלוזל עגונ וניא ללכ םדא לש ימינפה ומלועש ,הנבהל האיבהש ,'דחי'ה תשוחת

 תועד ילעב תונוש תוליהקלו םינוש םישנאל םיפתושמ םייח רשפאמה יתוהמ אלו יטקט יעצמאכ

.תונווגמ

 יפ-לע ,היונב וז .יעצמאכ קר אלו ,ןורקיעכ תונלבוסה סנ תא וירמאממ םיברב םירה קוק ה"יארה

 תויהל לוכי ולא םינווגמ דחא לכו ,הזמ הלעמל ףאו ,םיבר םינווגמ הלולכ תמאהש ,הרכהה ןמ ,ותטיש

 הקיזחמה וז איה ,וכרד יפ-לע תילאידיאה הטישה .תישונא הצובק הביבס תדכלמה הטישל דוסי

 תרמייתמ וז הטיש .הלוכ תרומזתה לע חצנמה טיברש תא אלא ,רתימ ילכ אלו הפישנ ילכ אל הדיב

 תללוכה תכרעמב הנוכנה םתדימ יפ-לע םתוא ץבשלו םתוא גרדל ,םלוכ םינווגה תא הכותב לולכל

 ותטישב סקודרפה הנבומ הרואכל ןאכ .השעמלו הכלהל עבוקה םרוגה אוה םכותמ המ עובקל םגו

 תכפוה ,הכותב ינורקע ביכרמ ,רומאכ איה תונלבוסהש ,תללוכה תמאה תחסונ ירהש .ה"יארה לש

 יתלבו תרשפתמ יתלב ,תיאנקל אליממו ,התלב ןיאש 'תחאה תמא'ל 'תללוכה תמאה' ןמ תויהל אליממ

 ,ךכל הביס איהש ענמנה ןמ אלו 62,םיבר םימכח לש םיסומלוק ורבתשנ רבכ וז הכודמ לע .תינלבוס

 .םינלבוסלו םיאנקל רורב ןפואב ולצפתה ה"יארה לש וידימלתכ םמצע םיאורהש

 םירבדה לע ףיסוהל הברה יל ןיאו ,תונלבוסה לש םיינויעה םישרושב תקסוע ונילעהש היעבה

 .ךכ לע ובתכנש םיבושחה

 ןוידב ןובשחב אבומ תויהל לוכי וניאש , דחא םרוג ףיסוהל שיש יל הארנ תישעמ הניחבמ

 שרדנל סחיב וניתולבגמו ונידי רצוק ,ונמצע ךרע לש הנוכנה העידיה אוה הז םרוג .יטרואיתה

 תקולחמה ןיב רורב ןפואב לידבהל לכונ ןאכ .תללוכה תמאהו תומלשה חוכמ אקווד ונתאמ

 םג לכונ ןאכו ,'הב הריפכב תולגודה ולא םע םג ,תורחא תוטיש םע ונל שיש תיגולואידיאה

 ךא .וכותמ םדא תאלעה יאב וא רובל הדרוהכ ,רתויב םישקה העתרהה יעצמא תא קר שרופמב ללש שיא ןוזחה 52
 השוע' רדגב וניאש , תלוזה לש ודובכל םירושקה ולא ומכ ,רתוי םילקל ולא םיעצמא ןיב לדבה האור יניא הרבסמ
 הרותב ךתאש םע' ןיד ףאש ,יל עמשמ םייח םימ ראבבו םש ויתורוקממו 'ז הכלה 'ד ללכ םייח ץפחה ןמ .'ךמע השעמ
.לועה קרופל יסיסב סחי אלו העתרה יעצמא אוה 'תווצמבו
 151-861 'מע ח"משת ,02 תעד ,םיינויעה הישרושו קוק ברה תנשמב תונלבוסה ,םולש שיא 'ב לשמל ונייע 62
 הקמעהב ךכ לע בתכ הנורחאל .םיבר תומוקמב )ן"שת ,דבוע םע ,ביבא-לת( הקיטסימו םזילנויצר ןיב קוק ברה ורפסבו
 ,תובש ןולא ,)קזב 'א :ךרוע( 'תובאה ךרד לע' ץבוקב ,'תשדוחמ הניחב -קוק ברה תנשב תונלבוסה' ולרש 'י ברה
 .994-615 'מע ,א"סשת
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 תויהל לכונ םהיפלכש ,ולא תוטיש םיגציימה םישנאהו םיפוגה םע ונתקולחמ ןיבל ,םיאנק תויהל

.תוינורקע תוביסמו ,םיינלבוס

 לכונ אליממ .ונתאמ תשרדנה תומלשל סחיב וניתונורסח תורמל ונמצע תא םידבכמו םיבהוא ונא

 רובסו ,ויתונורקעל ןמאנה תמא שיא אוה תלוזהש ,ונענכתשה םא .תלוזה יפלכ םג ךכ גוהנל

 ,הנשי וז וכרדב םגש ,ליעלד החנהה תא לבקנ םאו ,םדאה ול רוביש הרשיה ךרדה איה וכרדש

 תובר ןיידע ונלש ונכרדב םגו םייקלח ונלש םיגשיהה םגש רוכזנ םאו ,תמא לש תחא הדוקנ ולו

 לועב םיאשונה םיינשכ תלוזה תאו ונמצע תא תוארל לכונ ,הרטמה לא עיגנש דע ףגנה ינבא

 הלוכי ךכ .תומילשה לא עיגהל ודבל אוהשכ 72 'לוכי וניא הזו לוכי וניא הז'ו ,תחא הלטמ לש

 קונית' םע תומילשה גציימ לש תופתוש אלו ,םייניעה הבוגב תמא לש תופתוש תויהל תופתושה

 ה"בקהש המ לכל עיגהל ונתריתחמו ונתנומאמ הרעשה טוח לע ,הלילח רתוול אלב הז לכ .'הבשנש

.ותרותב ונתאמ שרוד

 .תינוליחה תונויצה םע ונתודדומתהל בושנ

 הב רומאה לכ לע ותרותבו 'הב תגיוסמ יתלבה הנומאה איה יתפקשה תא תעבוקה דוסיה תחנה

 ,יבלב םוקמ ןיאש הביסה יהוז .תיסחי תמא אלו תיביטקייבוס תמא הניא וז .היתווצמ לכ לעו

.ותרותבו 'הב הריפכל תוימיטיגל ןתמל ,טחמ לש ודוחכ ולו

 קלחל תלוכיה - דחאה :ונקרפל םירושקה םירבד ינש יתדמל קוק ה"יארה לש ושרדמ תיבמ ךא

 ,תינוליחה תונויצה לש ןושארה רודה ינב .םינוש םירודמל היתובקעבש השעמה תאו הנומאה תא

 תאיצי תובקעב םירמאנה תווצמהו הרותה לוע תא םהילע ולביק אל םנמא ,ה"יארה לש ורוד

 תונורקע השולשל םימודה תונורקע הבר הדימב םהילע ולביק םה ךא .יניס רה דמעמו םירצמ

:לארשי םעל סחיב תישארב רפס ונל ביתכמש דוסי

 דועייו דחא לרוג לעב דחא םע םה תוהמיאה עבראו תובאה תשולש לש םהינבש הדבועה )1(

 אב רבדה .ומצע ךותב קר ןיאושינ ירשקו החפשמ תמקה תועצמאב ודוחיי לע רמושה םע ,דחא

 לע אקווד ותיב ןקז ודבע תא עיבשה םהרבאש ךכבו ,הלימה תירב תווצמב לכ םדוק יוטיב ידיל

 ,ויבא תיבמו ותחפשממ אלא )קחציל( ונבל השיא חקיי אלש )"יכרי תחת ךדי אנ םיש"( ותלימ

 לש ותמחלמב יוטיב ידיל תואבו ,הז ןורקיעב תולולכ הלצהה תוביוחמו תוברעה .ןענכ תונבמ אלו

 הניד יחא יולו ןועמשו )ינחורה ובצמל רשק אלל( ויחא ןב טול תא ליצהל ידכ םיכלמב םהרבא

.םכש לש ותיבב הייבשמ התוא םיצלחמה

 השעש יפכ ,תודידבהו הנכסה ,רוסחמהו בערה תורמל הילא הכילההו לארשי ץראל ההימכה )2(

 בקעי לש ותרזחו ,קחצי הב םייקש יפכו ,םיישקה לכ תורמל הבושיבו התמדאב תוקבדה .םהרבא

 רוסיא לש םדוקה ןורקיעב הרושק התשורי תוכז םג .ןרחב תולג לש הנש םירשע ירחא הילא

 הלוגסה תכרב ונממ הללשנ ןכלו ,תוינענכ םישנ אשנ וָשֵע ירהש .ץראה תונב םע ןיאושינה

 תונבמ השיא ול תחקל אלש ויבא ידי לע הווטצנש תעב בקעיל הנתינו ,ץראה תשוריב הרושקה

.דבלב החפשמה ןמ אלא ,ןענכ

 םהמ דחא תלוכיב ןיאש ,דבכ רבד וידחי םיאשונה םיינשב ןדה )ג"צ-ב"צ ףד תבש תכסמ ןייע( יתכלה חנומ 72
 קזחה לש ותמורתש ףאו ,ץפחה לש ותמרה תואצותל תפתושמ תוירחאב םיאשונ םהינש -הכלהה יפ-לע .ודבל ומירהל
.ורבח לשמ הלודג התייה האישנל םהיניבמ
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 רפסו ,טפשמו הקדצ תושעל 'ה ךרד וינב תא דמלמ אוהש החנהמ ץראה תשוריב הכוז םהרבא )3(

 ,םתוא האיקה ץראהש ,תוינענכה הרומעו םודס ישנא לש םכרדל דוגינכ וז ךרד האור תישארב

 רכז בכשמ ,החומ ןיאב עשי תרסח הרענב תוללעתה םה הרותה ןמ ונל םירכומה הינייפאמש ךרד

.תויוכזה רסח רגבו ךלהב ,חרואב תוללעתהו 'םודס השעמ' -

 םתוא רושקל אלב םימוד תונורקע םהילע ולביק תינוליחה תונויצה לש ןושארה רודה ינב ,רומאכ

 תווצמלו הרותל רושקה לכב ורפכ םה ,תאז תמועל .תישארב רפסלו תובאה תפוקתל תורישי

 ההימכה ויה ה"יארה לש ותפוקתב רכזוהש ינוליחה רוביצה לש ויתולעמ רקיע .ומעל 'ה תולגתהלו

 תידוהיה הרובגהו תירבעה הדובעהו המדאה תבהא ,יסיסב קדצלו תינידמ תוריחל הפיאשה ,ןויצל

 תלעב הדוסיב התייהש ,םירבח לארשי לכ תעונת דחא רודב תינויצה העונתל המדק .ןהב הכורכה

 תידוהיה תוברעה תא )ד"לקת( קשמדב םדה תלילע תובקעב הלגד לע התרחו ,תינוליח םלוע תסיפת

.םלסאה תוצראבש םמע ינבל הפוריא ברעמ ידוהי לש וז תא םג הכותבו ,תללוכה

 92.'םפוגב לארשי יעשופ' לאכ זאד םינוליחה םינויצה לא וסחייתה 82רכזנה רודב םיבר הרות ילודג

 הסיסב םא ,ויהי רשא היתולעמ ויהיו ,היגולואידיאל בויחב סחייתהל ןתינ אל ,םמע םקומינו ,םתנבהל

.03הדגנ תלעופ ףאו ,ויתווצמבו ותרותב ,ה"בקב ונתנומאב תרפוכ איהו ,לקלוקמ

 הלוגסב הנומא לעו דוסה תרותמ תונורקע יפ-לע הבר הדימב וכרד תא הנבש ,ל"צז קוק ה"יארה

 וא ולא( תורכזנה תולעמה לא סחייתהל ןתינש ,שדיח ,13 תובאה תשורימ ידוהי לכ לצא תימינפ

 ןיא םינפ םושב( תימינפ השודק לש יוטיב ןהב תוארלו 23 ,תינוליח העדותמ תואב ןהש ףא )תורחא

 התוא רבחל ןויסינו ,םתעדות-תת לא תינויער הרידח לש ,םיבר םינוליח תממוקמה הבישחל יתנווכ

 יאולה" :רמואה שרדמה לע םג ךמתסהל היה לוכי ילוא .)הנומאה יליבש לא תיגולוכיספ ךרדב

 םיגשומבו ,הרותבש רואהש ירה 33".בטומל ןריזחמ היה הבש רואהש ...ורמש יתרותו ובזע יתוא

.'ה יבזועל סחיב ףא השודק לש סיסבכ ומצע דצמ יואר 43,תישארב רפסבש רואה ,ןאכ ונבתכש

 ויהש דוסיה יכרע לשב ,םירפוכ םתוא לצא הארש השודקל רוביחה לע ,קוק ה"יארה לש וירבד

 ולכי ,יניסב הנתינש הרותבו ה"בקב הנומאל רשק אלב םג לארשי םעלו ןויצל םסחיב םהב

 תא םיבזוע םימלש תורוד וא רודשכש ,ךכ לע )בכ ,ו"ט רבדמב( ן"במרה ירבד לע םג ךמתסהל

 תיללכה הריוואה תמחמ ,תאזו ,ןודזכ אלו הגגשכ םעה לכל רבדה בשחנ ,םידיחי קר אלו ,הרותה

.דועו דלפננוז םייח ףסוי ר"גה ,קצולסמ ז"בדירה 82
 תעב הז גשומ עבקנ יתעד תוינע בטימל .דכ ,ו"ס והיעשיב ורוקמ .תווצמו הרות לוע יקרופ לא ןווכמה יתכלה חנומ 92
 הז בצמ תומדל ןיאש ,הרואכל הלוע בכ ,ו"ט 'רבדמב'ב ן"במרה ןמ .תידוהיה הליהקב םיגירחו םיטעמ ויה לועה יקרופש
.ךכב ןודנ ןלהל .תווצמו הרות לוע קרפ לארשי םעמ רכינ קלחש בצמל
 וירבדל .םילודג םתוא לש םתטישל הבורק יל תיארנ םירחא םיבר תומוקמבו 'ד קרפ 'ה תורובג'ב( ל"רהמה לש ותטיש 03
.תווצמו הרות לע הרימש אלב ,תינמז וליפאו ,םויק תורשפא לכ לארשי םעל ןיא
.ויתורגיאמ ב"חב ה"נקת תרגא לשמל ןייע 13
 םג ותנווכש ןיבמ ינא ה''יארה לש וירבדמש םושמ תאזו ,'תינוליח העדות' לפרועמה חנומב הנווכב ןאכ יתשמתשה 23
 םתקיזב רושקה קלחה ,םירפוכב םייקה השודקה קלח תא דחייל ןתינ תאז תורמלו ,'הב הרומג הריפכ לש העדותל
 םע תוהדזהל לגוסמ ינא ל''צז ברה לש םיזעונה וירבד תובקעב ילש יירבדב .לארשי ץראלו לארשי םעל המישרמה
 ה''בקה לש ותוכלמ לוע תלבקב הדירמ ףאו תונוכנ רסוחכ התוא רידגא םא קר תינוליחה העדותה םע תורבחתה
 םישנאה םע רוביחה תורשפא לע ללכ ןאכ רבדמ ינניא ,שיגדמו רזוח ינא( הרומג הריפכ םע אל ךא ,ויתווצמו
 היגולואידיאה םע - ןבומכ ,ץוחבמ - תורבחתהל יתנווכ .ההדזמ ינאש יאדו וז תורשפא םע .הריפכה תעדות ירוחאמש
 תועמשמ םויה ןיא םילדה יירבד ןיבל ל''צז ברה לש םישודקה וירבד ןיב הז קוליחלש ינמוד ךא .)םהלש תוברתהו
 יירבד ןאכו ,תווצמו הרות םע רבחתהל תונוכנה רסוח אלא ,הרומגה הריפכה הניא ונרוד תייעבש ןוויכ ,הלודג תישעמ
 .ל"צז ברה לש וירבד םע דחא הנקב םילוע
.'ז הכלה א"פ הגיגח ימלשוריב אוה ןכו הבר הכיאב 'ב אתחיתפ 33
.קוק ה"יארב עיפומ וניא תישארב רפסל ןוימד לש הז ןויער ,בוש שיגדמ ינא 43
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 לש הנמז רבעש םירבוס םהש ,הרבעה ירבוע לע תוכז התמחמ דמלל ןתינשו ,הריפכ תדדועמה

 ותוביוחמב רפוכה רוד לע 63 דומלתב ונאצמ תוכז דומיל דוע הרואכל 53.תורחא תוביסמ וא הרותה

 .הבושתב ורזח :ןהל רמא..." :לבבל ולגש רחאל לאקזחיל לארשי ינקז לש םתנעטמ ,תווצמלו הרותל

 תירבה לכ ,רמולכ "?םולכ הז לע הזל שי םולכ ,הלעב השריגש השיאו ,ובר ורכמש דבע :ול ורמא

 ,תולגל ה"בקה ונריזחה התעו ,תוריחל תודבעמ םירצממ ונאיצוה 'הש ךכ לע תוכמתסמ תווצמהו

 םנמא .הנש האמ ינפל םג םייק היה הז בצמ הרואכל .םירצמ תאיצי םדוק וב ונייהש בצמל

 המתחנש הנמאה ףאו ,םתנעט לע תופירחב םהל בישה איבנהו ,ללכ הנוכנ הניא וז הנעטש יאדו

 ,תוכז דומיל הב תוארל ןכתיי ךא .וז הנעט םע תדדומתמ הימחנו ארזע ימיב םעה ישאר ידיב

 םעה לש ומויק םצעב םירפוכ םניא םא רקיעב ,הרותב םירפוכה לע תרוקיבה תא ןתמל יושעה

 .ךכמ עמתשמבו

 םירושקה םימוחת שיש ,ךכב הרכהה אוה קוק ה"יארה לש ושרדמ תיבמ יתדמלש ינשה רבדה

 - תינוליחה היגולואידיאה ירחא רגפל תווצמלו הרותל הנמאנה תודהיה היושע םהבש ,שדוקב

 םקזחל ידכ וא היכרע תא הנממ תונקל ידכ תינוליחל קקזיהל היושע איה .תומכבו המצועב ,ןמזב

 .שדוקה לא ,רומאכ םירושקה ,םימיוסמ םימוחתב ליבוהל ,אופא היושע הנורחאה וז .התעדותב

 תעב ןכו ,התלואגו המדאה תבהאו תירבעה הדובעה ,ןויצל ההימכה םע תמיוסמ הדימב היה ךכ

 לא הרושיקו היתולעמ דצב ודמע ולא לכ .וצראב לארשי םע ייח לע המחלמל סייגתהל ךרוצה

 שוריפ ןיא םינפ םושב .וז תא וז תוסנרפמ םיכרדה יתש ואצמנו ,הנמאנה תודהיה לש שדוקה

 תמאה יכרע לכש ,אוה יאדו ירהש .תוינוליחה תא הכותב עימטהל הנמאנה תודהיה לעש רבדה

 דע רובעל לולע היהש ,ןמזה םלוא .םירז תורוקממ םאבייל ךרוצ ןיאו ,המינפ שדוקב םייוצמ

 ,ידמ בר תויהל לולע היה ,ולא םיכרע הלש החוכמ המצעל תשכור הנמאנה תודהיה התייהש

 המורת איה ,המינפ שדוקה לא םמינפהל תלוכיל םגו ולא םיכרע תשיכרל תוינוליחה לש התמורתו

.רתויב הבושח

 ותמוק רועישב תועד הגוה ידי לע התארנ תינוליחה היגולואידיאהש ,ךכל הבר תובישח התייה

 האצי ךכ .ויכרעמ המכב הליבומכ םג אלא ,שדוקה לא תרבוחמכ קר אל קוק ה"יארה לש

 לש רדגמ - וכרד יריקומ יפלא תובברו ברה לש וידימלת לש םתעדותב תינוליחה היגולואידיאה

 העדותה לש התיזחב שממ לש הפתוש רדג לא ,הנחמה ירחא ררגנה ,תינחור הניחבמ לדלודמ רבא

.תידוהיה

*   *

 קחצי ,רודלפמורט ףסוי ,ןיקנח עשוהי ,יבכמה הדוהיכ תויומדו ,התנתשה הירוטסיהה ,ופלח תורוד

 תונויצה יכרע םג ןמעו ,תינוליחה היגולואידיאב ןרהוז תא תצקמב ודביא ילילג לארשיו ןיקנבט

 הבשחמב תימואל תיתדה תודהיה אקווד המינפה וז העפות םע דבב דב .ונרכזהש תינוליחה

 םהילעש ,וניבה ה"יארה לש וכרדב םיכלוהה .םהיכרע תאו ולא םישיא לש םתשרומ תא השעמבו

 הליכשה אל הנמאנה תודהיהש תונורתי ,תינוליחה העפותה לש םישדחה תונורתיה תא שקבל

 היה המ חיכוהל לכוא אלו ,ה"בקב ירמגל םירפוכה ולא לע תוכז דומיל הלעה אל ן"במרהש ,ןייצל בושח םנמא 53
.ליעל ונתרעהב ןייעו ,הזכ הרקמב רמוא
.א"ע ,ה"ק ןירדהנס 63
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 םיטלובה םיכרעה ינש .תינוליחה התוערמ םדמולל אלא הל רתונ אלו ,המצע חוכמ םינפהלו תונקל

 ה"יארהש ילרבילה ןויערב םירושק םהינש( היטרקומדהו םזינמוהה ויה ולא תושירדל ונעש רתויב

.)ח''י הייחתה תורואב וילע םג ןד

 יתחונמ תא םידירטמה םיישיא םירוהרה המכ ןאכמ .יתוא החנמה תיגולואידיאה הרותה ןאכ דע

 יל בושח וניא אוה ךא ,הרואכל יטילופ ןווג ולא םירבדל שי .ארוקה תא םהב ףתשל שקבמ ינאו

 ,ונניינעל הרושקה תיכרעה הלאשב ארוקה םע דחי טבלתהל שקבמ ינאו ,רקיעו ללכ וז תרגסמב

.האירק ןמיסב אלו הלאש ןמיסב הז קרפב תואבה תורושה תא ריתוהלו

 .םזינמוהב תוינוליחה לש התוקבד תא הלאש ןמיסב דימעמה הנפמ יתעדל לח תונורחאה םינשב

 רבעב תוחמל ועדיש ולא ,תיטרקומדהו תיטסינמוהה ,תינוליחה תוברתה לש הירצויו היליבומ

 חכונל תושחרתמש תולוועה לומ וקתשו ומלאנ ,סרתמה לש דחאה ודצמ תירסומ הלווע לכ לע

 חצרל תורישי יארחא היהש ימ םע תפתושמה הדועסה תמגוד םיעוריא .תונורחאה םינשב וניניע

 ןיב רשא תיאניתשלפה הרטשמה ישנאל קשנ ילכ ןתמ ,תולעמב רפסה תיבב םידלי השולשו םירשע

 רוכינ ,קוחה תורישב םירטושל םתכיפהו אלכה יתבמ ולא לש םרורחש ,םילבחמ םנשי םהיתורוש

 םרורחש ,םפטו םהישנ לע ע"שי יבשות לש םהייחב ,ינגעלו הטוב םיתעל ,לוזלז ידכל דע תושידאו

 םילבחמש ,'תיטפשמ'ה הנעטה ןיגב כ"בשהו אבצה םע הלועפ יפתשמ וחצרש םייברע םיחצור לש

 לש םתרקפה יפלכ תושידאה ,םהידי לע םדש םיחצור לש הרדגהב םיללכנ םניא םיברע יחצור

 ינב םע ורקפוהו ,ןונבלב ןהו ע"שיב ןה ,התונמאנ לע וכמסו לארשי םע תירב ותרכש םיברעה

 הזיאל בושח אל ללכו ,םיאקיטילופ לש םתלחנ ויה ולא לכ ,הזיבלו םייוניעל ,תוומל םהיתוחפשמ

 ודימעה םה ךכב .האדוהכ התייה םתקיתשו ,וקתש תינוליחה תוברתה יליבומ ךא .םיכייש םה רזגמ

 תוסכ וניא םא ,תבקונה הלאשה תא ולעהו ,תינוליחה תוברתה לש םזינמוהה תונכ תא קפסב

 .הקיטילופה תורישב ףסונ ילכו םייניע

 ולטוה ,'תדה ינפמ' היטרקומדה לע רמושה אוה ינוליחה לאמשהש ,תינוליחה הנעטה לע םג

 -תרושקתהו תוטילקרפה ,ןוילעה טפשמה תיב לש םתובצייתה םע תונורחאה םינשב םידבכ םיללצ

 עירכהל ידכ םחוכ לוצינו ,רורב ןפואב יטילופה סרתמה לש דחאה ודצב 'היטרקומדה תרמוש'

 רבעמ תלשממ ידי לע ילרוגה מ"ומה לוהינ םג .חוכב םעה תא הצוחה תיטילופה תקולחמה תא

 התע םירמוא תילארשיה הטילאה תרמצמ םיבר חור ישנאש הדבועהו ,ירוביצ יוביגמ התנהנ אלש

 )!ךכ שממ( תיברעה המואה םע םולש תושעל םכרדב תיארנה תונמדזהה לע ורתווי אלש שרופמב

 םכרדב םהל עירפיש ימ לכ תא ןיעדויב סומרל םינכומ םהו ,םייטרקומדה תונורקעה לשב קר

 זועמ הנה תינוליחה תוברתהש הנעטה לע ,םילק אקווד ואל ,הלאש ינמיס םילעמ ולא לכ ,וז

 .היטרקומדה

 םהמ ,תויניצ לש תחא הפיט אלב םמצע תא םילאושו קוק ה"יארה לש וידימלת םידמוע בוש

 םע שרדמה תיבש םיכרע ,תפתושמה תידוהיה הרבחל םורתל תינוליחה תוברתה הלוכיש םיכרעה

 התואב לעופה לא םאיצוהל השקתמ ,המינפ שדוקב אוה תמאה יכרע לש םרוקמש ותנומא לכ

 .םתושעל החילצמ תינוליחה תוברתהש ,תוצרחנ התואבו המצוע
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 לש הרמה התבירי תינוליחה תוברתה לש הדיאל וחמשיש ןכתייש ימ תווצמה ירמוש ןיבמ ויהי

 .היכרע תא תדבאמ )יחטש ילואו( ןושאר טבמב תיארנה ,תולבוי השולש הזמ ותרותבו 'הב הנומאה

 תא וז תוברת דבאת ,תיתימא םיכרע תכרעמ אלב ירהש ,התוררופתהל תוא ךכב ואריש ימ ויהי

 ,התיבה בושל תינוליחה תוברתב םיקיזחמה לכל אורקל תונמדזה ךכב ואריש ימ ויהי .תעדל המצע

.הנמאנה תודהיה לש הקיח לא

 תונויצה לש םיכרעה תכרעמ דבאת ןכא םא .םמיע יקלח ןיאש ,רמוא תצרחנ העדב ךא ,דבכ בלב

 יפ-לע ךא .הנומאה קיח לא ובושי ןכא הנממ םינוזינה ןיבמ םיטעמ אלש ,חינמ ינא ,תינוליחה

 רתוי םיברו ,ויד קזח וניא םויה הנומאה ךרד לש החוכש ,ששוח ינא םעב םימקרנה םיכילהתה

 ךרד לא ,ונממ ףדונ לארשי םעו תודהי יכרעש רבד לכל הרומג תורכנתה לש ,תישילש ךרדל וכלי

 לש תרגסמה לע הרימשה תא שוטיתש ךרד יהוז .'ןובושי אל היאב לכ' תניחבב איה יתעדלש

 תעינמל ,תידוהיה החפשמל תאטבמ איהש תוביוחמבו הלימה תירבב סאמת ,וצראב ידוהיה םעה

 יאנוש םע הלועפ ףתשתו תידדהה תובירעה תא ריקפת ,ןימה ייחב 'ןענכ תובעות'ו תוללובתהה

 תא לבקתו הדמח ץראב םג סאמת הפוסו ,הנוש םייח חרואו תרחא העד לעב םידוהי דגנ לארשי

73.הנוכנ ךרדכ ןאכמ תטלחומה הריגהה

 אצמאש הווקמ ינאו ,תינוליחה תונויצבש תמאה יכרע תא תולגל ידכ יתלוכיבש המ לכ השעא ןכל

 לש תמא לש תופתושל יתפיאש לע זירכהלו ,תויקנ םידיב ולוכ רוביצל אובל לכוא ךכ קר .םתוא

 .ונלוכל םיפתושמה םידעיה לא וידחי הכילה תארקל תמאה יכרעו בוטה תוחוכ לש תידדה הקיני

 תא תושעל תינוליח - תינויצה תוברתה יגיהנמ תא עובתל אלב תונכב תאז תושעל לכוא אל

 םה ןאל ,תונוכנה תולאשה תא םמצע תא לואשלו ,תמאבו ץמואב וז תוברת לש השפנ ןובשח

.םתוברת תא םיליבומ

?המואה תומילשל ונתוירחאל לובג שיה .ו

 םינברה ןמ המכ .ונקרפ לעש תויגוסב םהינפל יתנדו ,הרותב םילודג םינבר לצא ייתונעט םע יתייה

 .םהיתוששח םע םיכסמ ינאו ,עצומה ךלהמה תואצותל סחיב תונקפסו תונדשח ועיבה םיבושחה

 ייתובושתבו תוירקיעה םהיתונעט יטרפבו ,ךלהמה דגנ הכלהה יפ-לע תונעט ולעה םהמ המכ

 תורדרדיהה תנכסל םיעדומ ויהו ,םויה בצמה ישוקב וריכה םלוכ ,תאז םע .םיאבה םיקרפב ןודא

 תורשפא לע עומשל םינכומ ויה אל ,הכלהה יפ-לע תונעט ייפלכ ונעטש ימ לכ טעמכ .ותמחמ

 הלקהל אל םינפ םושבו ,רוביצה תגהנה תוכלהב לקהל קר יתנווכו ,קחדה תמחמ הכלהב לקהל

 ףא ,הרות ילודג םינבר םתוא לש םתשיגמ יתמשרתה .רויג וא תושיא תוכלהב וא תבש תוכלהב

 )!דבלב( רוביצ יניינעב לקהל אלב םייקה בצמה תרימשל תופידע שיש ,שרופמב תאז ורמא אלש

 תמחמ תירוק הניא וזש ןוויכ ,תללוכ תורדרדיה היהי ריחמה םא םג ,םירוסאכ וקזחוהש םירבדב

 לש ,הזכ הרקמב םג תאז רמאי ,הגגשכ םלועל בשחנ הדעה אטחש ,ליעל ונאבהש ן"במרה םא ,דואמ קפוסמ ינא 73
.תילילש איה הבושתהש ,בושחל הטונ ינאו .'ה םעל תטלחומ תורכנתה
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 המב תוירחא ונל ןיאו ,רצוויהל לולעה שדחה בצמב םיסונאכ ונאו ,ונלש תוארוהו ונלש םישעמ

 ןמ יוניש הב שיש השדח המזויב תאצל אלש ונתוביוחמ ,תרחא ןושל .ונתטילש םוחתב וניאש

 תעמשמל םירס םניאש ולא לש -םעה לש תיללכ תורדרדיהמ ששחה .ונתוירחא םוחתב איה םייקה

.ונתוירחאב וניא ,הכלהה

 תעמשמל ונוצרמ רס וניאש יטרפ םדא לע רבודמ רשאכ ןוכנ תויהל םימעפל יושע הז רבד

 תויוגייתסהב יכ םא )"ךרבח הכזיש ידכ אטח םדאל םירמוא ןיא" ," 'וכו עשרל והטיעלה"( הכלהה

 תויהל םייושע םירבדה ,םעה ללכ לש ובצמל תוירחאב רבודמ רשאכ .םיקסופב ראובמכו ,תובר

 תודוקנב קר ולא תורושב הב עגאו ,םי ינמ הבחרו הדמ ץראמ הכורא - וז היגוס .ןיטולחל םינוש

.תודדוב

 תקסוע איה ,תינורקעה הניחבה ןמ קר ונניינעל הרושק ,תואבה תורושב הב קוסעאש היגוסה

 ,םימד תוכיפשו תוירע יוליג ,הרז הדובע ,רתויב םישרופמהו רתויב םירומחה םירוסיאה תרתהב

 הריבע איהש ,לילעב הרותה תא תודגונה תופקשהו תוכלה לש הרותה םשב הרורב הרימאב רקיעבו

 אוה העש תארוהב ולא םירוסיא תרתה לע יתכלהה ןתמו אשמה .ונרושי ימ - הבש םשה לוליחש

 תמחמ םעה לש ונויליכל ששחה - אוהו ,ךכמ תוחפ אל הובג אוה ילואש ריחמ םולשתל ששחמ

.הרזח ונממ ןיאש וקל תירסומהו תיתדה ותורדרדיהל וא ביוא תריזג

 ,םישרופמ הרות ירוסיא תרתה םניא ,ונלעפמ ףוגב םהב םיקסוע ונאש םיניינעה ,תאז תמועל

 וז הדימב ףיקע םיתעל אוה תושרופמ תוכלה ןיבל םניב רשקהש ,רוביצ תוכלהב םיניינע אלא

 םיפוצ ונאש ריחמה ,אסיג ךדיאמ .וישכעו ןאכ לש תעד לוקישב רושקו הרבסמ דמלנ ,תרחא וא

 ומכ רומח וניא יאדו אוה ,רומח אוה ונתעדלש ףא ,הנמאה תעצהכ ונתדמע תא שימגנ אל םא

 תא יללכ ןפואב הלעמה ,וז היגוסב עוגנל לודג ןיינע ונתעדל שי תאז תורמל .איבנש תומגודב

 תא םייקלו תווצמב קוסעל םדא ינבכ ונדיקפתש ,תורשפאה תמועל תימואלה תוירחאה לוקיש

 ומויקלו ומעל גאדי אוהו ,תווצמהו הרותה ןתונ לש וחוקיפב תואצמנ ולא ונישעמ תואצותו ,הכלהה

 אחינד המו ,דבעמל ךל יעביא תדקפמד יאמ ,ךל המל אנמחרד ישבכ ידהב" ןיעמ ,ימשגהו ינחורה

83 ".דיבעל - אוה ךירב אשדוק הימק

*

 'ףסוי יקומנ'ה תא רקיעב ריכזנו ,תויגוס המכב םינושארב הנודינ םילבוקמה םיללכה ןמ הגירח

 )גרהיי לאו רובעי לש( תלבוקמה הכלהה ןמ גורחל יאשרה ,רודבש דיסח לע ד"ע ףד ןירדהנסב

 טפשמ ת"ושב קוק ה"יארה לצא םירבדה ונודינ הבר הבחרהב .רודב תינחור הצרפ ךכב רודגל ידכ

 ןה רודה תצרפ תרידג לש המישמה ,רמולכ ,'אתלימ רדגימ'ש ,ןה ויתונקסמו ,ה"מק-ג"מק 'יס ןהכ

 תוכיפשכ םירומח םירוסיא ףא התעשל תוחדל היושע - תימויק הנכס תניחבמ ןהו תינחור הניחבמ

 םושמ ,והולקסו ןיד תיבל והואיבהו ,תבשב סוס לע בכרש ,םדא לע ונעמש ךכ .תוירע יוליגו םימד

 .אולס ןב ירמזב רזעלא ןב סחניפ לש והשעמ )יתעד תוינעל( היה ןכו ,ךכל הכירצ התייה העשהש

 לעי םג שרדמה יפ-לע וגהנ ךכ 93.רדוסמ טפשמ אלב לגעה ידבועמ םיפלא תשולש גרה ,השמ םג

.לארשי ללכ תלצה ךרוצל תוירע יוליג רוסיאב )שורושחא םע( רתסאו )ארסיס םע(

 המ !?ה"בקה לש וירתסמ לצא ךל המ :)ךלמה והיקזחל איבנה והיעשי רמאש המ לש( ומוגרתו .א"ע 'י ףד תוכרב 83
.אוה השעי -ה"בקה הצריש המו ,תושעל התא ךירצ -תיווטצנש
.ב"פ ןירדהנסב ארמגה תנווכ םג יתעדל וזו ,טשפה יפ-לע 93
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 ללכ תא ליצהל ןתינ םא ,ותעדל .הרז הדובע רוסיאב הז ןורקיעל לובג םש קוק ה"יארה םג ךא

 -לארשי לש םלרוג יבגלו ,הז רוסיא לע רובעל ןיא ,הרז הדובע רוסיאב הריבע ידי לע לארשי

.השעי ויניעב בוטה ,אוה 'ה

 העש תארוהב תורוהל איבנל רתוה .איבנ לש העש תארוה לע וירבד תא ךמס קוק ה"יארה

 האבש )ג"י םירבד( תדחוימ השרפ הנשי וילעש ,הרז הדובע רוסיאל טרפ ,רוסיא לכ לע רובעל

 לעבל םוקמ הרואכל שי תוארקמה יטשפ יפ-לע םנמא .איבנ תארוה יפ-לע הרז הדובע רוסאל

 ,םירחא םיהולא םשב רבדמב אלא איבנ תארוהב הרז הדובע הרסאנ אלש ,רמולו קולחל ןידה

 הדובע רוסיא לע רובעל העש תארוהב 'ה םשב הרומה איבנ לע אלו ,םיקוספה ןמ עמתשמכו

.קוק ה"יארה ירבדכ תויגוסה יפ-לע הקספנ הטושפה הכלהה םלוא 04.הרז

 תנכסל שוחל ןיא הרז הדובע רוסיאבש ,ה"יארה לש וירבדל תויארקמ תויאר יתש איבהל ןתינ

 ,ךכל וששח אל הירזעו לאשימ היננח )א 14.תימואלה ונתוירחאל לובג אופא שיו ,לארשי ללכ

 לארשי םעל הילכ תריזג חומצל ,הלילח הלולע ,ומלצל תווחתשהל רצאנדכובנ תארוהל םבוריסמש

 תא סינכמ אוהש ,ודגנכ ונעט ורוד ינקזש ףא ,ןמהל תווחתשהל בריס יכדרמ )ב .)'ג לאינד ןייע(

 תלצה ךרוצל שורושחאל סנכיהל רתסאל הרוה ומצע יכדרמ .הרק ןכאש יפכו ,הנכסל לארשי ללכ

 תוירע יוליג ןיב רבוע לובגהש ,עמשמ .תוירע יוליגב הכורכ התייה וז הסינכש ףא לע ,לארשי ללכ

.הרז הדובעל

 לאקזחיש ,רכזנ )'ט קרפ( תומשל לודגה שרדמב .ולא תויאר לע קולחל םוקמ שי ןכ יפ-לע ףא

 תיראש הדבא' םהישעממ האצותכש ,ששחש םושמ ,הירזעו לאשימ היננח לש םכרד לע קלח איבנה

 24.תווחתשהל ברסל ותטלחהל ונרמאש הממ םינוש םיקומינ ויה ,שרדמה יפ-לע ,יכדרמל .'הדוהי

 ששחב החדנ 34 הרז הדובע רוסיא םגש ,העד ןכתיתש ,שרופמב הלוע ל"נה לודגה שרדמה ירבדמ

 םע לש ינחורהו יזיפה ומויקל רודה יגיהנמ לש םתוירחאל לובג ןיא ,רמולכ .לארשי םע לש ולרוגל

44 .הרז הדובע רוסיא ללוכ ,רוסיא לכמ לודג םעה לש ונויליכבש םשה לוליחו ,לארשי

 תוכלה תרימאו הרות ירבד ףוליס איה ונניינעל רתוי הרושק איהו ,רתויב הרומח תרחא הריבע

 .לארשי םעל עלובי ןפ ששחמ - םינוכנ םניאש םירבד ,הרותה לש המשמ םלוע תפקשה יניינע וא

 'ט 'יס 'ד קרפ אמק אבב 'המלש לש םי'ב ל"שרהמה )א :תודוקנ יתש איבהל ןתינ וז היגוס זכרמב

 .'רובעי לאו גרהיי'ב וילע םיבייחש רוסיא אוה הרותה םשב הכלהה ןמ דחא רבד תונשלש ,קספ

 לארשי ללכל תפקשנ הנכסהשכ םג תאז תושעל ןיאש ,הלוע איבהש היארה ןמו וירבד ללכמ

.ויניעב בוטה השעי 'ה - לארשי ללכ יבגלו ,ונילע לטומה תא תושעל ונילע ,עמשמ .הלוכ הרותלו

 תא ןחבמל דימעמה ןויסינ ןאכ ןיא ,תאז הוויצ 'ה איבנה תנעטל םאו ."...'ה תא םיבהוא םכשיה תעדל...'ה הסנמ יכ" 04
 איבנב רבודמש עמשמ 'צ ןירדהנסב ארמגב ךא .רקש איבנ תשרפ לע )דפ השרפ( ירפסב םג ד"נעל עמשמ ךכ .'ה תבהא
.םישוריפה ינש תא איבה םש ן"במרהו .ז"ע דובעל 'ה םשב הווצמה ,'ה
 אוהו .וירבד דגנ הארנ םשה לוליח עונמל ידכ ז"ע דובעל שקיבש דיוד יבגל ז"ק ןירדהנסב םירבדה טשפמש תורמל 14
 .יכראה ישוחל הדוהו ,וב רזח דיודש ןעטו וז היגוס ריכזה ומצע
 )קזב 'א - ךרוע( 'רתסא איה הסדה' ךותב 'עודמ - הווחתשי אלו ערכי אל יכדרמו' ונרמאמב הבחרהב ונייע 24
.ז"נשת ,תובש ןולא
 םיחספב 'סותה ירבדכ םיכלמ דובכל יטרדנא קר אלו ,הרומג ז"ע נ"נ לש ומלצ היה ל"נה שרדמה יפ-לעו 34
.םתעיסו ג"נ
 דצב הדומב אלו ,הייפכב הל הווחתשמב אלא ,איבנה ירבד יפ-לע הרז הדובע שרדמה ריתה אלש ,רבתסמ םנמא 44
.ב ,ג"י םירבדב ן"במרב )רחא ןיינעב( הז לדבה לע ןייעו .הב םייקה והשלכ
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 .ל"שרהמה ןמ הנוש ךרדב תורודה ךלהמב וגהנ לארשי ימכחמ המכש ,ךכל תויודע ןנשי םנמא

 -ןלהל .ג"עקת - ה"קת( םייהצניז דיוד ףסוי יבר לש והרקמ אוה יל עודיה רתויב טלובה הרקמה

 שארב דומעל ןואילופנ ידי לע הנמתנ ז"דירה .ת"וש דועו ס"שה לע 'דיוד די' רפסה רבחמ )ז"דיר

 םלוע תפקשהבו הכלהב הרותה תדמע תא חסנל וימכח תווצ םע שקבתנו ,זיראפב 'ןירדהנס'ה

 תא דגונ ודי תחתמ אציש חוסינה .הילטיאו תפרצ ידוהיל יתד קוחכ םעבוקלו ,םינוש םיאשונב

 תרשמה תא רטופ ןואילופנ אבצב תורישהש ,קספה תמגוד( םיאשונ רפסמב לילעב הרותה תפקשה

 'ךומכ ךערל תבהאו'ש הרימאה :ףסונ 'קספ' .ןמייקל תורשפאמ ןניא תודוקפהש ,תווצמ םויקמ וב

 ,דחא ל-אב םינימאמ םהש ןוויכמ ,םירצונה לע םג תולוע 'דכו 'ךיחא' ןהב רמאנש תווצמ ראשו

 שארב ומוקמב טילשה דימעי םאש ,ששחמ ולא םיתוויע לע םתח ז"דירש ,רוריבב הארנ .)דועו

 ,הלוע 54 וילע רפוס ם"תחה לש ודפסהמ .םייתעבש לודג לוקלקה היהי ,רחא והשימ ןירדהנסה

 ךכ תושעל הרומ היה םא קפסש ףא( ז"דירה לש הז ותעד לוקיש תא דבעידב לבקל הטנ אוהש

.)הליחתכל

 וקיחרה המכ דע תוארהל ידכ םהב שי ךא ,ההימת ידימ ואצי אל ןיידע םירבדה ,יתעד תוינעל

 סורהל םילולעה םימרוג לש םתוטלתשהמ רודל עלובי אמש םתגאדב ,לארשי ילודג ,םיתיעל תכל

.םיידוהיה םייחה לש הריזה זכרמ לע הרותה תרימש תא

 הלקשמ ךא .הרותה םשב רוסאה תרתהל ,הלילח ונברקתה אל ףא וז הנמאב ונירבדב ,רומאכ

 ונכרדב ונתוא וויל הקוספה הכלהל סחיב היתולבגמ תעידי םגו תללוכה תימואלה הלאשה לש

.הז רוביחב

'ןיד תיב תארוה'ב אטחל היצמיטיגל .ז

 לש םינברה ילודגמ המכ ידגנ ולעהש תויתכלהה תונעטבש תוירקיעה םע ןאכ דדומתהל הסנא

 :םיתוש ונא םהימימ תא רשא ,תיתדה תונויצה

 'קחצי תדיקע' ורפסב המארע י"ר לש םישודקה וירבדמ איה ידגנכ ייתובר ולעהש תונעטה תחא

 ואטח םיבר םישנאש ,םש ןעוט הדיקעה לעב .)ט"צ השרפ םירבדב ךכל המודו ,'כ השרפ תישארב(

 הרומעו םודס לע ,ותעדל ,דבכה שנועה .הרומעו םודס תאטחמ םירומח תוחפ ויה אלש םיאטחב

 ואטחש תעב תאז .תימשר םייח ךרדל ךכב והוכפהו ,קוחב םכרד תוויע תא ונגיע םהש ללגב היה

 רפסב בתכ ןכו .הליחתכל םייח ךרדכ אלו ,ישיא ןולשיככ שרפתמ ,דבכ היהיש המכו ,םדא לכ לש

 64.להקה לכ תאטח אוה ןיד תיב תושרב השענש ןטק אטחש ,םש םירבד

 םיאשינ וא תבשב םיקסע םיחתופו קוחה לע םירבוע םישנא דוע לכ ,ןדיד ןודינב וב אצויכ

 ןאכ ןיא ,ל"וחב םהיאושינ יפ-לע ןאכ םתוא םשור םושירה דיקפו ,ל"וחב םייחרזא ןיאושינב

 רשאכ ןכ ןיאש המ .הכלהה יפ-לעו שממ לש ןישודיק הכירצמה ,'ה תרותב תימשר הדירמ תזרכה

 רודיב יקסע חותפל הליחתכל ריתת רשאכ וא ,הלאכ ןיאושינב הליחתכלו תימשר הנידמה ריכת

.תותבשב 'דכו
 תחנמ' רפסל החיתפבו ,אניינת הרודהמ ,שגיו תשרפל השמ תרות ישודיחב ,ג"ע 'פ ףד רפוס ם"תח תושרד ןייע 54
23 'מע ,ד"לשת ,םילשורי( 'ינע  - 92(.
 .רוסיאמ םליצהל ידכ םירצמה ןיב הפוח ךורעל גוזל ריתהל ןיאש ,הדיקעה ירבד ס"ע קספ 'ז 'יסב 'השמ תעד'ה ןכאו 64
 .םירצמה ןיב השא תאשל רוסיאה לש תיסחיה ותולק תמועל רומח רוסיאמ םתלצה לדוגל ךורע ןיאש יפ-לע ףא ,תאזו
.221 'מעב רקיעב ,א"נשת ,תובש ןולא ,ב"י ןימוחת ,'ךרבח הכזיש ידכ אטח' ,רבוקר נ"רב םג ךכב ןייעו
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.םירבד המכב היארה ןיבל ןודינה ןיב קלחל שי יתעד תוינעל ךא

 תולוועב םיטפושהו םיקקוחמה לש הליעפ תוברועמ לע םודס תשרפב רבדמ הדיקעה לעב )1

 קשועב ,תורענה סנואב םהידי לעופב ופתתשה חרכהב םהש ךכל הנווכה ןיא .םודסב ושענש

 ולא תולוועב תיתקוחהו תיטפשמה םתוברועמש ךכל אלא ,םירגהו םיחרואה דושבו םינויבאה

 לכ םעש ,הדבועה תא לוכו לוכמ שיחכהל לוכי יניא ,ירעצ בורל 74.ןדודיעל ליעפ ןפואב האיבה

 תיטפשמה תכרעמהו תיתקוחה תכרעמה תואיבמ תיבב ונלצא םג םיתיעל ,תויתימאה ןהיתולעמ

 .עשרו רורט ישעמ דודיעלו הרותה יקוח לש דוסיה ןמ הריקעל ןויסינל ,תושק תולוועל ןהישעמב

 וא תודעסמ תחיתפל רתיהה תועמשמ ירהש .וז הנמאב םיבתכנה םירבדל רשק לכ ךכל ןיא ךא

 רסאיי אל הז רבדש ,הרימא אלא ,אקווד תבש לוליחב הליעפ הכימת הניא תבשב רודיב יקסע

 תנידמ לעש ,הז רבד .הדעסמה חתופ ,תבשה ללחמ תא שינעת אל לארשי תנידמו ,קוחה יפ-לע דוע

 םירוסיאה תרימש תא וא תווצמה םויק תא תופכל ,ידוהיה םעה לש ותנידמ התויה םצעמ ,לארשי

 היטפושו היגיהנמ תמשאל המוד חרכהב וניאו ,טושפ הכ וניא ,םידוהיה היחרזא לע הרותבש

 םושירכ ,םושירה םוחתב הלשממה תרבועש תוריבע םג .'הדיקע'ה לעב רביד הילעש ,םודס לש

 לש הליעפה תוניירבעל תומוד חרכהב ןניא ,ידוהי וניאש ידוהי םושירו םיאושינ םניאש םיאושינ

84.ליעל התוא ונרדגהש יפכו ,םודס יטפוש

 הנוכנ הניאש רתיה תארוה םש הארש ,םירבד רפסב 'הדיקע'ה לעב לש וירבד לע תוכמתסהה םג

 רחאל ןכו ,לודגה ןידה תיב ירהש ,ונניינעל המוד חרכהב הניא ,להקה תאטחכ - ןידה תיב לש

 לש תינחורה ותגהנה לע םיווצמ יאדוו ,ומוקמבו וריעב ןיד תיב לכ - לארשימ ןירדהנס הקספש

 תועמשמ ,תבשב תירוביצ העסה וא רודיב יקסע חותפל ריתי ןידה תיב םאש ,אוה יאדו .לארשי םע

 גרבנדלו רזעילא ר"גה הבר תופירחב קספ ןכל .הזמ לודג םגפ ךל ןיאו ,הרותה םשב איה רתיהה

 םושב ריתהל ד"יבל ןיאש ,'הדיקעה לעב' לש ולא וירבד ךמס לע )בכ ,'ז( 'רזעילא ץיצ' ת"ושב

 לש תובש ירוסיאב השעיי וב תבשה לוליחש דיפקיש ידכ ,לעפמב םמעטמ חיגשמ תדמעה םינפ

 לע תינרות הקנפשוג תניתנ ךכב שיש םושמ ,םידוהי ידי לע הרות ירוסיאב אלו ,ירכונל הרימא

 ריתהל ידכ הרות רוסיאמ םידבועה תלצהל ךרוצב ןיאו .ןנברד ירוסיאב תבש לוליחל ןיד תיב ידי

 ללכ לש ינחורה העורה ,ןידה תיב לש ודיקפת תא ייתוברו יירומ םידעיימ םנמואה ךא 94.תאז

 ?הנידמה יקוחלו לארשי תלשממל - לארשי

 סחייתמ אוהש ,העבגב שגליפ תשרפב .ןויבאו ינע די קיזחהל אלש הטלחהל רקיעב םש סחייתה 'הדיקע'ה לעב 74
 תוליהק לע רבדמ אוה ,וילא סחייתמ אוהש יתכלהה הרקמה - לשמנב .לעופב םיעשפ תיישע לע רבודמ ,הילא םג
 םיצורפה םירוחבה תלצה ךרוצל הליהקב ל"ר תשוב יתב לש םמויקל םיפסכ ןתמב ףאו ,לעופב ךומתל השקיב ןתגהנהש
 .תואושנ םישנ םע וא תוירכונ םע ףואנלמ
 'ז 'יס ,ד"וי ,ד"ח ,'רמוא עיבי' ת"ושב ףסוי הידבוע ר"גה לש וירבדל ןאכ ונישעש קוליחה תא תוושהל ןתינש ןכתיי 84
 םדא תלצהמ תוענמיה - 'תומיו עשרל והטיעלה' ,בוטיחא 'י לש ורמאמב םג ואבוה ןלהל 'רזעילא ץיצ'ה ירבדו וירבד(
 הנכומה הדעסמל רשכה תתל ריתהל שיש ,םש הבושתב ןעוט ברה .)651-071 'מע ח"משת ,תובש ןולא ,'ט ןימוחת ,אטחמ
 החורא ירחא דימ תיבלח הדילג ויחרואל שיגהל ‘ותוכז’ לע דמוע הדעסמה לעב םא םג ,הילכאמ תורשכ לע דיפקהל
 לע אלא הניא ןידה תיב תחגשהו ליאוה ,אוה וקומינ .רשבה תא ולכאש רחאל המצע החוראה ךותב וליפאו ,תירשב
 ,‘הדיקעה’ לעב לצא ןודינל המוד הרקמה ןיא ,ץפח םבילש המ לוכאל םילכואה לש םתושר לע אלו ,םילכאמה תורשכ
 פ“כעו” :ונרודב הרותה בצמ לע תיללכ הכרעה ךכל ףיסומ הבושתב ברה .ןמצע תונוזב ,‘רוסיא‘ה ףוגב התייה הכימתהש
 רודגל תימוקמה תונברה לע תלטומ השודק הבוחש יאדוב ,הרומג הלצה איוה םישנא הברהלש ןויכמש רורב רבדה
 לע דומעל לכויש תעד ןבו ‘ה רבדל דרחו ארי עובק חיגשמ תונמלו ,תדכ הדעסמה רישכהלו רודגל םחכבש הצרפה
.‘וכו “לארשי םע תוצרפ רודגי ת“ישהו .ליצהל ןתינש המ ליצהל רמשמה
 קוליחל המודב ןווכמ יל הארנ ןיינעה רקיע ךא .ונלש ןודינה ןיבל ברה לש ןודינה ןיב ןאכלו ןאכל קלחל ןתינ םנמא
 ץיצ'הו 'הדיקעה' לעב ורסא םתואש ,תינחורה הגהנהה לש וא ןידה תיב לש שרופמ טעמכ וא שרופמ רתיה ןיב ונבתכש
.דספהה לומ חוורה לש יללכה תעדה לוקיש תא תושעל יאדכ הבש ,רוסיאה תמוח לע הדימע-יא ןיבל 'רזעילא
.ב"נ 'יס 'א ד"ויח 'השמ תורגא' ת"ושב ןייטשנייפ השמ ר"גה בתכ םימוד םירבד 94
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 לארשי תנידמ לש ןוטלשה תודסומ לש ינחורה םדיקפתב הבחרה רתיב ה"עב ןודנ ונירבד ךשמהב

.ונתפקשה יפ-לע

 שנועב םריע תא םיבייחמכו םיבייחכ םודס יטפוש תא האור 'הדיקע'ה לעבש ,חינהל ןתינ )2

 ךכמ שיקה הדיקעה לעב ,םנמוא .עשרו עור תוברהל תעדומ הרטמ םהל התייהש ןוויכמ ,התכיפה

 ,תונלשר ךותמ ןכותמ תשוב יתב ורקע אלש תוליהק ,וילע ןד אוהש הרקמה יבגל םג ארמוחל

 תונז לש רתוי רומח רוסיאמ םיפאונה םיקוורה תלצה לש קומינב ףסכב תונוזב וכמת ףא ןקלחו

 הטפשמ ךמס לע ולא תוליהק לש ןתגהנה דגנכ םש ןעוט אוה .היוג םע וא שיא תשא םע

 אטח ןיב לידבהל אוה וקומינ רקיע .אושנמ הרומח ןיד תיב תושרב תישענה תונזש ,םודס לש

 רובעיש" אטח ןיבל "וב תוחמל אלש םהיניד יתבב הנתינ תדהו ,םיבר תעד וילע ומיכסישכ"

 לדבהה דבלמש ,יל הארנ ךא ."ןיד תיב תושר ילבו םיברה תעדל אלשו רתסב לארשי שיא וילע

 םג תויהל הנממ תויפיצ ויהש ,תוליהקה תגהנהו 'ןיד תיב תושר' ןיבל הנידמה קוח ןיב ,ונרכזהש

 וניא ,הנמאב ונקסע ותמחמו ,וילא םיסחייתמ ונחנאש אטחה .ףסונ לדבה םייק ,תינחור הגהנה

 םא 'ןיד תיב תושרב' איהו ,לוכל היולג הצרפה .םידדוב םישנא ידי לע יארקאב אלו ,רתסב השענ

 היגוס רבכ יהוז ךא .םיסונאכ 'ןידה תיב' תא בישחנ ןכ םא אלא( ךכב וצרי אל םא וא וצרי

 היסהרפב תבשה לוליח .)םדוקה קרפב טעמ הב ונקסע ונאו ,הדיקעה לעב רביד הילע אלו ,תרחא

 הרטשמה .םנוצרכ קוחב םיגהונ םיטפושה .קוחב בותכ המ הלאשל רשק אלל לדגו ךלוה הנידמב

 תוירוביצה תועסההו יוליבה ,רחסמה יקסע .תאז תושעל תלגוסמ הניאו ותוא ףוכאל הצור הניא

 אלב דרפיהלו "אשניהל" גוז ינב םילוכי הבש תולקה .םירחא םימוחתב םג ךכו ,חור לכל םיצורפ

 וניא תונברב ןיאושינל םימשרנה תוגוזה רפסמש הדבועהו ,יתכלה גייס לכ אלבו הכלה אלב ,בר

 ,םייתד םיניינעב םויה קוחה לש ותועמשמ רסוחל תודעה ןמ ןטק קלח םה בר ןמז הזמ רבכ הלוע

 ,אוה ןוכנ .הנידמב הרותה לש הדמעמ רוציבב תיתועמשמ רדג לכ תצרופ הנמאה ןיא המכ דעו

 התודהי םוחתב םיבושח םיגשיהל עיגהל הנווכ לשב 'הער'ל םימוחת המכב הנושי ילמרופה קוחהש

 חורב יונישל םג םולכ .ץראב ידוהיה רוביצה לש לודג בור לע םילבוקמה םימוחתב הנידמה לש

05 ?םודס לש הטפשמ לע וירבד תא 'הדיקע'ה לעב ןוויכ וזכ

 ,והואיבהש ףא ,ןכותמ תוברו ,םיקסופב תובר תובושתב אבוה הדיקעה לעב לש רכזנה ודוסי )3

 ,ןמזהש םילוקיש לשב ,םהינפל ואבוהש םירקמב לקהל וטנ ,תינורקע הניחבמ ומע ומיכסהש ףאו

 ואבוהש ,ףסוי ע"רגה לש וירבדל )רתוי םייעמשמ דח םהב םינד ונאש םירקמה ,ד"נעלו( תצק םימוד ולא ונירבד 05
 ילכאמ ,ךכב םיצורה ויחרואל שיגמה ןולמ תיבל רשכה תתלו לקהל קספ םהבו ,)דצ 'יס ,ב"י קלח( 'רזעילא ץיצ' ת"ושב
 הנעטה תא החוד אוה .ליעל האבוהש הבושתב בתכש ומכו ,)םילכה לש םתורשכב םוגפל אלב( רשב ילכאמ ירחא בלח
 רביד הדיקעה לעבש ,איה ונתנבהל ותנעט .'ןיד תיב תושרב' רשב ירחא בלח תליכא ןאכ שיש ,'הדיקעה' לעב ירבדמ
 אבא יתרמא" :ונושל וזו .הרדוגל ונדיב ןיאו ,תדמועו תמייק הצרפה ,ונרודב וליאו .הצרפה תא רודגל ןתינ היהש םוקמב
 ותעדו .ךכב הצורש ימל רשב רחא בלח ילכאמ ןתונש ןולמ תיבל רשכה תדועת ןינעב )ה"נ 'יס( ג"רדה ש"מב הרצקב ריעא
 אל ד"עפלו .'וכו אריו 'פ קחצי תדקעה ירבדמ ראשה ןיב עייתסהו ,הזכ ןולמ לע חוקיפו רשכה תתלמ עונמל שיש איה הבחרה
 םתושפנב םיאטחה תא רסיילו ףקותב תוחמל ונילע היהש יאדוב הלת לע תדה לגד דימעהל ונלוכי וליא יכ .הז לא הז ברק
 שממ וז ןושלבו ."תוחמל ש"כמו חיכוהל עדויו לוכיש ימ ןיא ר"הועב רשא הז םותי רודבו ונינמזב לבא .םיברה תא םילישכמה
.בי 'יס העד הרוי ,'ח קלח 'רמוא עיבי' ת"ושב םג בתכ
 ללשו ,הדיקעה לעב לש וירבד ךמס לע רימחהש ,)ה''נ 'יס א''יח( 'רזעילא ץיצב' גרבנדלו א''רגה לש םהיתובושתב ןייעמה
 ,ןכתיי השעמלש ,ד''נעל הארי ,תורשכה תדועת ןתמ ןיינעב וירבד לע גישהש ףסוי ע''רגה לשו ,ןולמל תורשכ תדועת ןתמ
 ,הב ץופחיש ימל תיבלח הדילג תניתנ גיהנהל הצרש ןולמ לע רביד ,ריתהש ףסוי ע''רגה .תקולחמ ללכ םהיניב ןיאש
 ןולמב ןד ,רסאש גרבנדלו א''רגה .'דכו תועש שש וא העש ,םינושה םיגהנמה יפ-לע תוכחל אלב ,רשבה תליכא רחאל
 והז .הרומג תבורעתל תורשפא םע ירשבה לכאמה םע דחי יבלח לכאמ ,)ןבומכ ,םתשירד יפ-לע( ויתוחוקלל שיגהל הצרש
.רשכה תדועת ןתמ רשפאמ וניאש ,ןנברדמ רומג רוסיא
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 לאכ וירבדל וסחייתה אלש ,עמשמ .הדיקעה לעב לש והרקממ םינוש ויה ןודינה הרקמה יטרפו םוקמה

 םירקמה 15.ופוגל הרקמ לכב וקדובל שיש ןורקיע לאכ אלא ,ריחמ לכבו םוקמ לכב המשייל שיש הריזג

 יאדו .ונממ םינוש חרכהב םניאו ,הדיקעה לעב לש והרקמל םימוד חרכהב םניא ,םהב םינד ונאש

 חוכמ ונירבד חורב ןורתפ תעצה לכ ףסה לע תוחדל ןיאש ,הארנ םוקמ לכמ .םפוגל םקדובל שיש ,אוה

.הדיקעה לעב לש וירבד

 וקיסהש תונקסמה לע תצקמב קלוח 25קסניוודמ החמש ריאמ ר''גהש ןכתייש ,יתעד תוינעל הארנ )4

 יאטח אלו ,דיחי יאטח אלא םניא םוקמל םדא ןיב יאטח ,וירבדל .הדיקעה לעבמ ל''נה םיקסופה

 אופא רבתסמ .תודימבו תויסומינה תווצמב ,ורבחל םדא ןיב יאטח אקווד ןודינ ללכה .רוביצה

35.ונניינעל םודס יאטחמ שיקהל ןיאש ,וירבדל

 ידימ - הריבעה םצעל רושקה רבדב הריבע ירבוע םע הלועפה ףותיש םצעבש ,אוה ןוכנ םנמא

 לש הז ןיינעב ךא ,)חי ,ו"ט( תרחא הבושתב 'רזעילא ץיצ'ה לעב ןדש יפכו ,ונאצי אל םשה לוליח

 ףורצבש דק 'יס 'ז קלח ת"ושב ם"שרהמה תא ריכזנ תמדוקה הרעהב םירכזנה םיקסופה ינש דבלמ והואיבהש ולא ןיב 15
 אל םא המצע ריקפתש קזחומ ששח שיש םוקמב אשניהל הקנה ישדח ח"י רחאל הנמלאל תורוהל לקהל עירכה םיפינס
 םיפינס ףורצב המוד הרקמב לקה )דל 'יס ע"הא ,אניינת( הדוהיב עדונה[ .'ןיד תיב תושרב' אוהש ףאו ,אשניהל הל ונתי
 ריכזה אל אוה ךא .ירצונ םימותי תיבל דיתעב הדלוו רסמיי ,המצע ריקפת םאש ששחב )תקנימל דלווה תריסמ( םירחא
 ךמס לע רימחה )א"נקת 'יסב( םייח תוחרוא ת"ושל ויתוהגהב ,ם"שרהמה ,ומצע אוה וליאו .]הדיקעה לעב תא וירבדב
 ,תופירט רשב תליכאמ םיניירבע ליצהל ידכ בא שדוח תליחתב ןילוקמב רשכ רשב רוכמל אלש הדיקעה לעב לש וירבד
 ,תידדצ הביס ףוריצב קר ךא ,רשב תריכמ לש הז הרקמב םג ם"שרהמה לקה אנידל הנקסמל( ארמוחל ףינס ףריצ םשו
 ,'רמוא עיבי'ב ןייע( 'הדיקעה' לעב לש ודוסי יפ-לע רימחה תורחא תובושתב ףסוי הידבוע ברה םג .)המוקמ ןאכ ןיאש
 תעשב הברק ירוסיאמ הליצהל ידכ לובטל הלותבל רוסיא יבגל םג ןכ בתכו ,ם"שרהמה ירבד איבהש ,'ל ,ח"וא ,א"ח
 א''קמב ויתובושתבו .)תרויג רוסיאב היוג רוסיא ול רימהל ידכ תירכונ ןהכ תשא רייגל רסא 'ג ,ע"הא ,ב"חבו .התודינ
 םיעיזמו םיצחור םידוהי ףאו ,תותבשב םג לעופש ,ץחרמ תיבב ירכנ םע ףתתשהש ידוהיל הזוח תכירע לע ןד )בי 'יס ו''ח(
 בושו .'הדיקעה' לעב לש וירבד לשב הזוחה תא רדסי אל בושח ברש יוארה ןמ ,רתיהל םידדצ שיש ףאש ,הלעהו ,וב
.םתעשלו םמוקמל ,םפוגל וקדבנ 'הדיקעה' לעב לש םירבדהש ,עמשמ
 תורמלו ,'הדיקעה' לעב ירבד תא איבה ג"מ 'יס ב"ח )ב''יצנה לש( 'רבד בישמ' ת"ושב יקסנאשטשאראט השמ ברה
 יאצומב לובטל הנכומ הניאשכ ינימשה םויב לובטל הריבע תרבועל תורוהל 'ןיד תיב תושרב' לקהל שיש ,ןיבה תאז
 ותבושתב ב''יצנה .םילוקיש רפסמ ףוריצב אלא תאז השע אל אוה ףאו .הריבעב תויחל הקזחוהש רחאלו ,יעיבשה
 םש םירושקה םיקומינמ אלא 'הדיקעה' לעבב תורושק ןניאש תוביסמ רימחהו וילע קלח ד''מ הבושתב םש ברל
.הרקמ לש ופוגל
 ,ע''הא ,ג''חב .'הדיקעה' לעב לש ולא וירבדל רפסמ םימעפ קקזנ יכדרמ םייח ראב ת"ושב רעללאר יכדרמ םייח ברה םג
 )םידרפנ תונחלוש לע ףא( דחא רדחב דחי לוכאל תונקזלו םינקזל ינוריעה םינקזה תיבב ריתהל ןיאש ,קספ ט''מ הבושת
 לעב לוקיש לכ היה אל םש ךא .'הדיקעה' לעב לש וירבד לשב ראשה ןיב ,ריתהל הצר אל אוה .תועינצ ירדג לשב
 הטעלה י''ע םימוטפ םיזווא תלכאה ריתהל ןיאש ,קספ א''כ הבושת ,ד''וי ,ב''חב .דחא רדחב הליכאה תא ריתהל לקשמ
 םאש ,ששח שיש ףאו ,אנידמ הרקיעש )תופירט ששחמ( המודקה הריזגה לשב םכח לש הקידב ירחא םרשבב שומיש וא
 רתיה לע הדיקעה לעב לש וירבד לשב אוה וקומינ .יאדו תוליבנ רוסיאב הריבע ירבוע ולשכי ,םיזוואה תא וריתי אל
 ,ויתובקעבש ןוקיתהו ,יאדו היה רתיהבש לוקלקה :דועו תאז .רומג רוסיאב לבוגה רבד ריתהל הצר אלו .ןיד תיב תושרב
 היה תשובה תיב לש לוקלקה .הזכ אוה הדיקעה לעב לש הרקמה םג .קפסב היה ,רשכ רשב ולכאי הריבעה ירבועש
 ונאבהש םיקסופה ןמ המכש ,ןכתייו .קפסב היה ,ירכנל וא שיא תשאל וקקזי אלש ,םיפאונה םיקוורל ןוקיתהו ,יאדוו
 וכרעו יאדוול בורק היה ןוקיתהש םוקמבו .הזכ הרקמב אקווד רביד הדיקעה לעבש ,םירובס ויה רתיהל הז ןיינעב
 רויגב יכדרמ םייח ראבב ןד 'מ הבושתב ד''ויב א''חב ,תאז תמועל .לקהל וטנ -רתיהבש לוקלקה ןמ לודג היה
 תאז תושעל ריתהו ,היוג לש רומח רוסיאמ וליצהל ידכ התויוגב דוע הריבעב הלעב 'האשנ'שכ ןיאושינ םשל היוג
 ףא ,עמשמ .אצת אל הסנכ םאו ,התורג הלח דבעידבו ליאוה ,הרייגתנ המ םשל םיעדוי םניאש תוטוידה י''ע
 הדיקעה לעב לש םירבדהש ,הארנ בוש .הריבעמ ליצהל ידכ רתיהל חתפ אצמ ,'הדיקעה' לעב לש ורוסיאב בשחתהש
.םתעשלו םמוקמל ,םפוגל וקדבנ
 ה''דב ,חלשב תשרפ ,'המכח ךשמ' ורפסב -ןאכו ,הרבעש האמב םיקסופה ילודגמ ,ם''במרה לע 'חמש רוא'ה לעב 25
.םשל יתוא הנפהש ,ולרש לבוי ברל הדומ ינא .'המח םהל םימהו'
 הכישממה השיגהש ,אוה יאדו ךא .רובצה אטחכ תוירע יולג ןיינעב ומצע הדקעה לעב ירבדמ םג םינוש וירבדש ןכתיי 35
.ותטיש תא תדגונ תיארנ םוקמל םדא ןיב יאטח ראשל תוירע יולגמ הדקעה לעב ירבד תא
םש 'המכח ךשמ'ה לש ונושל תצקמ תא ןאכ איבנ
 ןכ אל .תוקלמו תותימ ראשו הליקסו תרכ שי תוירע יוליגו ז"ע ומכ תוישעמ תווצמב יכ ,הארנ הרותה יכרדב ןנובתהב" 

 דיחיב אקווד הז םלוא .'וכו ןימולשתל ןתינה ואל יוהד ,תוקלמ ןיא -לזג ,תוליכר ,ערה ןושל ,תקולחמ ומכ תודימו תויסומינב
 ןהב ויהש ידי-לעו ויה םיקידצ םלוכ דיוד לש ורוד .האפד ימלשוריב ךפיהל ונאצמ הזב ןיתחשנ רובצה םא לבא .השועה
 המחלמל םידרוי ויה ןירוטליד ןהב ויה אלש ידי-לעו ויה ז"ע ידבוע באחא לש ורוד לבא 'וכו המחלמב םילפונ ויה ןירוטליד
 ןושל תודימו תויסומינב לבא .'םתואמוט ךותב םתא ןכושה' רמאנ הז לע תוירע יוליגו ז'עב ןיתחשנ רובצה םאש ..וב םיחצנמו
 .'וכו "םהמ ךתניכש קלס ,לוכיבכ .' 'א םימש דע המור' ,רמוא בותכה הז לע .תקולחמו ערה
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 חוורה יפ-לע ופוגל הרקמ לכבו רוד לכב לקשיהל םיכירצ םירבדהש יכה ואלב הארנ םשה לוליח

 היה םויהש ןכתייש ,'הביא'ה לוקיש תא איבה אל ולש ויתוביסמ א"יצה ףאו( .םהבש דספהה לומ

 45 ).'דכו 'םנוחת אל' רוסיא ותמחמ ל"זח וריתהש יפכו ,ל"נה ןיעמ םירוסיאב לקהל הביסכ לקשנ

.תואיגשמ ונליצי 'הו ,יתבתכ ולא םילוקישב יתעד תוינעל הארנהו

תווצמ רמוש לש ויניעב ינוליחה קוחה .ח

 תודסומ לע ליטהל ןתינ םנמואה ,םדוקה קרפב התלעוהש תונעטה תחא לע טעמ ביחרנ הז קרפב

 -קוחה םוחתב 'תיתד' הגיסנב תוארלו ,רודה לש םיינחורה םיעורה דיקפת תא היקוח לעו הנידמה

 ןכתיי ,אוה ךכ םא ירהש .רוסאה תא וריתהו םלוע לש ורדג וצרפש ןיד תיבל המודה ןולשיכ

 ,ןאכ דע ונתמדקהב ונרהבהש יפכו ,רודה יכרצ לע ללוכ תויהל רמייתמה ונטבמב םיחוורה לכש

 תישעמה התועמשמ םא ףאו ,קוחב הבותכה הלימה לע ונרותיו לש םשה לוליח קזנב םיווש םניא

 תרגסמב ונילע 'ה םשו הניכשה תעפוהמ קלח - םויהד לארשי תוכלמב הארנ םא ירהש .תלבגומ

 תונקתו קוחהש ,החנהה תא לבקנ ךכל ףסונו ,'ה יפמ לארשי יאיבנ ןוזח תומשגתה תליחת

 תוכלמל תועמשמ ןיא ירהש ,תיחכונה לארשי תוכלממ דרפנ יתלבו יטננמיא קלח םניה הלשממה

 .'ה תוכלמ תעפוהמ קלח אוה ילארשיה קוחהש ,הנקסמל עיגנ ,רוביצה תונקת אלבו קוח אלב

 ןיבל הכלהבו הרותב עיפומה 'ה ןוצר ןיב ףירח דוגינ תריצי םתועמשמש םירותיול ונתמכסה

 ,המצע הרותה ךותב ברח תעיקתכ הז רואל תשרפתמ לארשי תוכלמב לעופב 'ה תוכלמ תעפוה

 המויקל תיביטקלוקה ונתוירחאש ,'תיטרפ היעב'כ שרפתהל היושע לעופב 'ה ןוצר תרימשש דועב

.קוחב הבותכה הלימה ןמ הגיסנ לש לודגה הריחמ תא הרובע םלשל ונל ןיאו ,תלבגומ

*

 תומישמה תחא .תיבויח איה ,ונתעדל קרפה שארבש הלאשל הבושתה תינורקעה הניחבה ןמ

 ותנידמ לש וא ידוהיה םעה לש הלשממ לכ לע םיליטמ ונייהש תונושארהו תוינויחה ,תובושחה

 המכ תנבה .ותרותלו ויהול-א 'הל ותוביוחמלו ותוקבדלו םעה לש תינחורה ותייחתל גואדל איה

 הכלהה יפ-לע 'ךלמ'ה תא תבייחמ - תוכלמ יניד שי לארשי תלשממלש 55,איה ונרוד ינברמ

 תובש ןולא ,'ה ןימוחת( 'הכלהה יפ-לע המושייו תיתדה הקיקחה תבוח' בושחה ורמאמב ,ןמרש םהרבא ברה וב אצויכ 45
 ןתת אל רוויע  ינפל‘ו תובירע ינידמ וז הקיקח תבוטל לקשמ ידבכ םייתכלה םילוקיש איבה )663-673 'מע ,מ"דשת
 ,ןאכ ונירבדב .םעב תווצמהו הרותה ירדג תרימשל ועייסי הזכ ךלהמ תואצותש ,החנהמ  םיאצוי וירבד לכ  ךא .‘לושכמ
 יצחכ ,םויה וז החנה לש התונוכנ םצעב קפס םיליטמ ונא .וז ותחנהמ קיסמ אוהש תונקסמה לע םיקלוח ונא ןיא
  ,םילשורי( ה ס“ס ‘י ןמיס ‘ינימיה דומע’ ורפסב ילארשי לואש ר“גה םנמא .רכזנה רמאמה  לש ומוסרפ רחאל רוד
 תועצמאב קוחה לע עיפשהל ונתלוכי תא ,רמולכ ,הרבחב םיגוהנה םיעצמאה תא לצנל בויחהש  ,בתכ )ח“צ ‘מע ,ב“נשת
 ,קפס םויה ונל שי וז תילכת תגשהב םג ךא .הריבע  ירבוע ןוסירל אלא ,בטומל םיאטוחה תא ריזחהל ידכ וניא ,תסנכה
 )איטרקומיד( רורדהו שפוחה תורוד ולא םינמזב טרפבו” :ל“זו ,םש ‘רמוא עיבי‘ב בוש ןייעו .הובגה הריחמ לשב רקיעבו
 רחא ןבא תוחדל לבל ,הרעשבו הפוסב אלו ,הנובתבו המכחב גהנתהלו רזאתהל םיכירצ ,השעי ויניעב רשיה שיאש
 הרותה יטפשמ דימעהל ונידיב ןיאש ז“הזבש ,רעתב ונקז חלגמש ימ תודוא ,)פ ס“ס( ץ“בעי תליאשב ש“מכו .לפונה
 אבנ םאו ,ובלב ‘ה עגנ רשאל ךר הנעמב אל םא המואמ ולעפי אל הקזחב יכ ,ןידה תדמ וב עיגפהל ןיא ,םלית לע
.“ינראוצ ינראוצ ןנימ וקפי ןידה תדמ םהב עיגפהל
 לכב הריבעה ירבוע םע הלועפה ףותישבש םשה לוליח לש הדוקנב קר ונעגנ וז הרעהב ונירבדב ,בוש שיגדנ
 לש וירבד לע ונכמתסה ךכבו ,דספהה לומ חוורה לש יטרפה לוקישה תא ונישע ןאכ .הריבעה םצעל רושקה
 הרוקה יבועב ונסנכנ ותמחמש ינורקעה לוקישה .הז טרפב הריבע ידימ ונתוא איצוהל ידכ םירחאו ףסוי ע"רגה
 אלו ,הנידמה לש התודהי רוציבב ינוליחה רוביצה םע אלמ הלועפ ףותישב קסועו ,רתוי בחרנ אוה וז הנמא לש
  .ןאכ אבומה לוקישה תמחמ קר
 תומוקמב דועו דכ -א 'מע ,'א רעש ,'ג קלח ,ו"טשת םילשורי ,הנידמ תוכלה ,גרבנדלו רזעילא ברה רקיעב ונייע 55
 ןייע .'ז 'ו 'ג םיפיעסב רקיעב ,'ו קרפ לארשי תורוא ,י"שת םילשורי ,תורוא ,קוק ה"יארה םג ןייע .םש םיבר
 תילארשי הנידמשו ..." :בתכ םש 'י 'יסבו .ורפסב םיפסונ תומוקמבו 'ט 'יס ילארשי ש"רגהל 'ינימיה דומע'ב םג
 ,ז"כשת םילשורי ,לארשי תוביתנל ,קוק י"צר ןייעו . )ח"צ 'מע( "םויק תוכז הל ןיא ,המצע לעמ םימש םש תקחומה
.תומוקמ דועבו 46 'מע



לארשיב םיישפוחו תווצמ ירמוש ןיב השדח תיתרבח הנמאל דסמ

64

ז הרודהמ
ינמ

 ,ת
בש

 ט
ת

ש
וני ,ג"ס

 3002 רא

65.םעה ןיבו 'ה ןיב תירבה תרימש םהיניבו ,הרותה ול הדעייש םידיקפתל

 תליחת זאמ ,ךכל םדוק דועו ,הנידמה םוק זאמ .יוצרה ןמ יונישה תילכתב הנוש יוצמהש אלא

 םעה ןמ טדנמ הלשממה אלו בושייה תגהנה הלביק אל םלועמ ,תחא הדיחיכ בושייה לש ונוגרא

 ,ךכב התצר אל םג הלשממ םוש .םעה ידי לע תווצמהו הרותה תרימשלו תירבה םויקל גואדל

 ונילעש תיתימאה הלאשהו ,םירחא םירבד רובע הרחבנו התנמתה איה .תאז תושעל הרמייתה אלו

 תוכלממ תושקבתמה תויפיצה תא תסנכהו הלשממה תומייקמ המכ דע הניא ונמצע תא לואשל

 םילעופה טפשמ יתבו הלשממו תסנכ םאה ,איה הבואכה הלאשה .תשרוד הרותהש יפכ לארשי

 אמש וא ,הרותה יפ-לע 'תוכלמ' יניד ,תאז תורמל םהל שי םאה ,הרותה תרימש םשל אלש לילעב

 .הגהנה תויוכמס לכ הרותה יפ-לע םהל ןיא

 אתוכלמד אניד' תייגוסב םיקסופב הבחרהב הנודינ תינוליח תושר לש הגהנה תוכמס לש וז הלאש

 ,רמאנ קר ןאכ 75.וז תרגסמב הקמועל סנכיהל הנווכ ונל ןיאו ,םי ינמ הבחר וז היגוס .'אניד

 ןיאש טעמכ ולא םיניינעב .םיסמבו תונוממ ינידב םיקסוע היתורוקמ ןכו היגוסה לש הרקיעש

 םירושק םניאש םיקוחב תוכלמה תויוכמסב םג ונד םיקסופה ,םנמא .וז תרגסמב םיקסוע ונא

 לארשי ץראב םג םייק הז ןיד םאה הלאשב ונד םיקסופהו 85.םילילפבו םישנועב ןכו ,תונוממל

 יפ-לע םג ילואו( הרותה ןיד יפ-לע אלא טפשמה ןיא םהינשב אמש וא ,לארשי ךלמ יבגל םגו

95.)ךלמ תשרפב רומאה

 רוביצ לש וללחב תורסנמה תושיג ,הנושארה הקספב ונילעהש קפסל תוינורקע תושיג שולש גיצנ

.תובר הנשמ תושיג תומייק ןהיניבו ,ץראב תווצמה ירמוש

 תבישיב התדילו ,פ"לרח ברה ,ודימלת לשו ל"צז קוק ה"יארה לש ושרדמ תיבב התרוהש השיגה .1

 ילארשיה ןוטלשב האור 06,ל"צז קוק י"צרה ,ה"יארה לש ונב בתכש םירבדב היתונבו ברה זכרמ

 אלב הנידמ ןיא ירהש ,לארשי תנידמ לש הנוניכמ ,ערלו בוטל ,דרפנ יתלבו יטננמיא קלח

 'ה אסכ דוסי איהש ,'ה תוכלמ תעפוהמ קלח םה 16 ויקוחו ןוטלשה ,אליממ .רדוסמ ןוטלש

 לכל םירומ םניאש יאנתב ,ןבומכ( הנידמה לש היקוח לא םג אופא סחייתהל שי ךכ .םלועב

 ךא .ךכב ךלמל ןיעמוש ןיאש ,איה תשרופמ הכלה זאש ,הרות יניד לע רובעל שרופמב טרפ

 םידגונ ולא םיקוחש הדבועה .)םיגירח םירקמל ,ילוא ,טרפ ,ילארשיה קוחב יוצמ וניא הז רבד

 םיקי אל רשא רורא" קוספה תא ומצע לע שרד והישאיש ,ד הכלה ,'ז קרפ ,הטוס ,ימלשורי דומלתב לשמל ונייע 65
 .םיבר דועו .וט -ח ,ו"ט ב"יהד .זי ,א"י ב"כלמ ע"עו .'םיקהל ילעש ןאכמ' ,רמאו ,"םתוא תושעל תאזה הרותה ירבד תא
 א"ל םירבדב להקה תשרפ( יניס רה דמעמב ומכ םעה להקנ םינש עבשל תחא .'להקה' תווצמ לש השרוש והזש ,הארנו
 .הרותה תא שדחמ וילע לבקל .)ו הכלה ג"פ הגיגח ם"במרב אוה ןכו .'ד םירבדב יניס רה דמעמ לש קיודמ ןונגסב הבותכ
 .וז הלבק לע הנוממה אוה ךלמהש עמשמו .הרותה תאו תירבה רפס תא וינזואב ארוקה ךלמה יפמ התוא לבקמ אוה
. "'ה ירבד תא םעל עימשהל חילשה אוה ךלמה"ש ,םש ם"במרב ונייעו
 וירפסב רבוקר םוחנ 'פורפ .א"בשרה ן"במרה ןמ םש תואבומבו 'ב 'יס מ"וחב כ"ונו ע"ושבו רוטב רקיעב הז לכב ונייע 75
 .ךכ לע םינוידו תורוקמ רופס ןיא איבה )ט"משת םילשורי( 'לארשיב קוחה ןוטלש'ו )ה"לשת םילשורי( 'טפשמה רצוא'
 םתועמשמבו וז היגוסב םיקסופה תוטישב הבחרהב ןד ,'ג קלחב ,ו"טשת םילשורי ,הנידמ תוכלה ,גרבנדלוו רזעילא ר"גה
 ןויד .)ה"לשת ,םילשורי( 'אניד אתוכלמד אניד' ,הליש לאומש 'פורפ לצא םג תוטישה םוכיסב ןייעו .לארשי תנידמ יבגל
 םינהוכ תכלממ' ךותב ,תויתכלה תויועמשמ ,תילארשי תויתכלממ ,ןרוק ןמלז ברה לש ורמאמב םג שי וז היגוסב ףיקמ
.181-002 'מע רקיעב )ז"נשת ,םילשורי( ביבש 'י ברה ךרוע ,'שודק יוגו
 וירבדבו ולא וירבדב ןד רפוס ם"תחהו .טכ ,ז"כ ארקיוב וירבדב ןכו הכ ,ו"ט תומש ,ת"הע ן"במרב לשמל ונייע 85
.ח"ר 'יס ח"ואב םרחה טפשמב
 .י( םש יקומינבו .לארשי ץראב אתוכלמד אניד ןיאש ,םיבר םיקסופ דועבו ,ת"ר םשב םשו ח"כ םירדנב ן"רב ונייע 95
 ת''ושב( א''בשרה ,)'ה קרפ הליזג תוכלהב( ם''במרה תעד ,םנמא .הרותה יפ-לע קר אוה לארשי ךלמ ןידש איבה )ספלאב
.לארשי ץראב םגו לארשי ךלמ יבגל םג ןוכנ הז ןידש איה )םש םירדנב( יריאמהו )ד''לק 'יס ב''ח
 הזו .םיפסונ תומוקמבו 36-66 'מע 'לארשי תוביתנל' ורפסב קוק י"צרה ןתנ הז ןיינעל םיטרופמו םירדגומ םיקומינ 06
.ליעל רכזנש ,לארשי תורואב ה"יארה לש קרפה רואל
.ויקוח ןיבל ןוטלשה ןיב ונבתכש הקיזה לע ליעל ונייע 16
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 ,התוא אפרל שיש תימינפ הלחמכ וז השיג יפ-לע תספתנ ,םתמגמ תאו הרותה יקוח תא םיתיעל

 ךילהת םצעבש הכרבה תאו תוימיטיגלה תא ללוש וניאש טרפ ,הלוכ העפותב םוגפ טרפכו

 הלרועל לשמנ 'ה תרות ןיבל ילארשיה קוחה ןיב הז דוגינ .םיקוחה תקיקחו ןוטלשה תמקה

 אלו ,ודבל רכזנה דוגינה איה הלרועה .התוא תורכל שי םויה אובישכלש ,קוניתה םע תדלונה

 םיחפסנה ,לארשי תוכלמ יקוח םהש ,תינורקעה המרב ויקוח תכרעמו ןוטלשה ,הנידמה םצע

 יוטיב ךכל ןתנ ,ונרודב תיתדה תונויצה לש םיקסופה יבושחמ ,רואיל בוד ברה .'ה תרות לא

 יתעמשש אלב( יל הארנ 26.לארשי תנידמ לש םיקוחה תכרעמל תינורקעה ותוסחייתהב יתכלה

 החישב דגנתה ,ר"ומ תא וב םג האור ינאש ,רואיל ברהש ,הביסה יהוזש ,)שרופמב ונממ תאז

 דואמ השק ריחמב ףאו ,הרותל דגונמה ןוויכל קוחב יוניש לכל םלוכמ הלודג תופירחב ,ימע

 הארנש המ ןיבל בותכה קוחה ןיב הריתסה תרדגה ,וז הטישל ירהש .רחא ינחור םוחת לכב

.קוחה לש ומויק תדימל רשק אלב יתוהמ םגפ איה 'ה ןוצרכ ונל

 ילארשיה ןוטלשב האור ,ןהבש תינוציקה הארנכו ,תוידרחה תושיגה ןמ תחא ,וז השיג תמועל .2

 הדבועה לומ .ימיטיגל יתלב דסומ ,הרותה ךרדמ הנוש ךרדב ןיעדויב ךלוהה ןוטלש ,םויה

 יחכונה ןוטלשה םע םגש ,וללה ונעטי ,וצראב ידוהיה םעל עבטה ךרדב הזיחא ןיא וידעלבש

 הצר וליא .'םוקמל ןיחולש הברה'ו ,'ה ןוצרב סנ לש ךרדב אלא ,וצראב ידוהיה םעל הזיחא ןיא

 ךרדב ןודל ונניינעמ הז ןיא .ויתחת ןאכ ונתוא םייקמו ,רחא ןוטלש דיב ונתוא רסומ היה ,ךכב

 םעכ ויתווצמ תא רומשלו ותרותב קוסעל אלא ונל ןיאו ,תאזה ץראב ונמייקל ה"בקה טילחהש

 .ותרות תא תודגונה םיכרד םע הלועפ ףתשל אל םינפ םושבו ,ותריחב

 תראותמה השיגה לע תינורקעה הניחבה ןמ תוססובמ ןה ךא ,תוידרח םייניב יכרד המכ דוע שי 

.הבחרהב ןאכ התוא חתנא אל ןכלו ,וז הטיש לש התעד ףוסל דרוי ינניא תוניחב הברהמ .הפ

 לש םיקסופה ידי לע רקיעב ,ונרוד ינב םיקסופ ידי-לע רתוי תלבוקמה איה תיעצמאה השיגה .3

 תכרעמ תא קתנל ןתינש ,איהו 36,םידרחה םינברה ןיבמ דבכנ קלח לע םג ךא ,תיתדה תונויצה

 אוה תינורקע הניחבמ ןוטלשהש ,רמולו ןוטלשה םצע לא יטננמיאהו יתוהמה הרוביחמ קוחה

 יאיבנ ןוזח תומשגתהמ דרפנ יתלב קלח איה המצע לארשי תוכלמו ,לארשי תוכלממ קלח

 םייקל ידכו םייקתהל ידכ םיקוח תכרעמל קוקז ןוטלש לכ םנמאו .הדיתעה הלואגה לע לארשי

 תוהז ןיא .ןוטלשה םצעמ דרפנ גשומ איה םיקוחה תכרעמ ךא .גיהנמ אוהש הרבחה תא

 ,רמולכ ,הכלהב לבוקמה יפ-לע תיחרזא םיקוח תכרעמ ומצעל תונבל ןוטלשה לעו ,םהיניב

 ריכת הכלההש ידכ )46 לודגה ןידה תיבכ איה םתוכמס ,ליעל רומאכ ,זאו( תוליהקה תנקת יפ-לע

 םניאש םישנאמ בכרומ תויהל בייח ,יתכלהה הדימה הנק יפ-לע לבוקמה קקוחמה ףוגה .הב

 רכומ ומצע ןוטלשה ,רמולכ 66.םהילע םיכסהל בייח בושח םכחו 56,העשר םושמ תודע ילוספ

 ךא .)ונניינעמ םניאש םיליבגמ םיאנתל טרפ( יאנת לכבו הרקמ לכב - וז הטישל הכלהה יפ-לע

 הארנה חותינה אוה הז לכ .םייתכלהה הדימה ינקב תדמוע איה םא קר תרכומ ויקוח תכרעמ

 הנידמ תוכלהב גרבנדלוו א"רה לש וירבדמ יל עמשמ וז הטישכ .םיאבה םיקסופב יתעד תוינעל

 .ךליאו 742 'מע ,)ב"משת ,תובש ןולא( 'ג 'ןימוחת'ב 'הנידמה יקוחל הכלהה סחי' ורמאמב 26
 תספדה הקספוה ידרחה רוביצה ברקמ ותויה לשב ,ןכא .הבחרהב ןאכ םיאבומ וירבדש ,גרבנדלוו רזעילא ר"גה תמגוד 36
.בלמ חכשנ טעמכו םויה יוצמ וניא שודגהו אלמה ,בושחה ורפסו ,הנידמ תוכלה לע ורפס
.ן"במרהו א"בשרה םשב א"מרב 'ב 'יס מ"וחב בוש ונייע 46
.בכ ףיעס ז"ל 'יס מ"וח א"מרב ונייע 56
.א"בשרה דגנו ש"בירה תעד איהו ,חכ ףיעס א"לר 'יס םש ונייע 66
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 יקסופ ילודגמ ,והילא יכדרמ ברה שרופמב קספ הומכו ,םדוקה רודה ןמ םיפסונ םיקסופמו םש

 76.ונרודב תיתדה תונויצה

 ירהש .המצע תואיצמה איהו ,הב ונדש יתיאר אלש הלאש תצבור ולא םיקסופ לש םחתפלש אלא

 יארי םלוכש םישנא ידי לע ותנקתב קוחה תלבק תא תונתהל ןכתיי אל רודה לש ינחורה ובצמב

 העמשמ ,ךכב קוחה לש ופקות תיינתה .'בושח םכח' ידי-לע וילע המכסהבו תווצמ ירמושו םימש

 לע תלבוקמ אהתש םיקוח תכרעמ אלבש ,םלוכל רורב ירהו .היקוחב אלו הנידמב הרכה אוה

 ידוהיה םעה לש ומויק ,הנידמה אלבו 86 .תחא העש וליפא םייקתהל הלוכי הנידמה ןיא ,םלוכ

96.ללכב דומעל לוכי םא אוה בר קפסו ,תחא העש וליפא דומעל לוכי וניא לארשי ץראב

 הרקמל טרפ ,ליעל רומאכ( ילארשיה קוחה תא םייקל שיש ,וז הטיש הדות החרוכ לעש ,הארנ

 .'ךורע ןחלוש'הו תוליהקה תנקת ןידכ השענ אלש ףא ,)הרותה ןיד תא לילעב דגונ אוה ובש

 ומייקל ןיאו ,יוארכ ןקתנ אלו ליאוה ,ינוליחה הנידמה קוחב 'השודק' םוש ןיא וז הטישלש אלא

 לארשי םעל הזיחא ןיא ,םכסומה קוחה ידעלב ,רומאכו ליאוה ,'הווצמ ירישכמ' ןיעמ םושמ אלא

 07.וצראב

 .בותכה קוחל תועמשמ לכ ןיא הינשה השיגל .ורכזנש תושיגה ןיב יתוהמ לדבה םייק ונלש ונניינעל

 הערל ישעמ יונישמ וששחיש ללגב רקיעב הז היהיש חינהל ןתינ ,קוחה יונישל םידרחה ודגנתי םא

 תיתימא תועמשמ ןיאש ,הארנ תישילשה השיגל םג .ץראב תידוהיה הרבחב הרותה תרימש תדימב

 ןודנ ךכ לעו וילא ונתמכסהמ ,הרואכל תוחפל ,שקבתמה םשה לוליח םצע דבלמ( בותכה קוחל

 הלאשה היהת איה ,קוחה יוניש תובקעב לעופב הרותה םויק תדימ לש תישעמה הלאשה .)ךשמהב

17.קרפה לע דומעתש תיזכרמה

.)242-642 'מע ,ב"משת ,תובש ןולא( 'ג 'ןימוחת'ב הנידמה יקוחל הכלהה סחי' ורמאמב 76
 אלמלאש תוכלמ לש המולשב ללפתמ יוה רמוא םינהכה ןגס אנינח יבר" :'ב 'ג תובא תכסמב רומאל וושה 86
."ועלב םייח והער תא שיא הארומ
 הניחבמ דעס ,יתעד תוינעל יתאצמ ,הכלהה יפ-לע הניאש תיטפשמ תכרעמב הרכה ,רתויב השקה הדוקנב אקווד 96
 ןיאש ,רמאנו םידקנ .)‘ןייד דוע שיו’ ה“ד ףוס ‘ד תוא וט ‘יס ןירדהנס( ‘שיא ןוזח‘ה ןרמ לש וירבדמ וז יתנעטל תמיוסמ
 ןיטולחל הנוש התייה הז ןינעב וכרד .הב ותרכה תדימלו הנידמל וסחי םצע ןיבל א“וזחה לש ולא וירבד ןיב רשק לכ
 תונמל ולכיו ,ויונימב ועשפש ,‘אירוסבש תואכרע’ לש ןיידב ףאש ,הארנ וירבדמ ךא .הינברו תיתדה תונויצה לש הכרדמ
 םניאש םישנא ריעב שי םא” ,תאז תורמל ,ןיד וניד ןיאו ,יונימ ויונימ ןיא ,ןיד יפ-לעש ,ונממ רתוי הרות לעבו ןוגה ןייד
 וכלייש רבדה חינהלמ ריעה ןייד לש וניד ותייציש בטומ וישכעו ,ןוגה ןייד בישוהל םירשיה לש םדיב ןיאו ,םינגוהמ
 רוביצהד” -הפקותש הנקתל ותנווכש וירבדמ הארנו .“לוספה תא רישכהל םתנקת הלחש רשפא ,)תומילא=( תומלאב םלוכ
 .)םש( “רקפה םרקפהו םימכח תנקת ומכ הלח אתלימ רדגימל םתנקתו ,לארשי לכל ןיד תיבכ םריעבש
 לע ךומסל אלא הרירב ןיא תאזה ץראב בשויה לארשי םע לש ובכרה תמחמ םאש ,ונניינעל וירבדמ עמשמ הרואכל
 ןיד תיב דימעהל הרותה ישרוד דיב ןיאו ,תומילאו הרומג תורקפהמ הבוט איהש ךכב התלעמ לכש ,הטיפש תכרעמ
 ,אוה יאדווש ףא( הרותה ישרוד תא ףא תבייחמ וזכ תיטפשמ תכרעמש רשפא ,הרותה ךרדב ךלוהה ללכה לע םכסומ
 .)הרות לש ןיד תיבל תכלל םהיניב םיכסהל םיבייח םיצינ ינש לכש
 ,הרותה לש וזמ הנוש םיקוח תכרעמ לע המכסהש ,תצרחנ הרוצב עבק וירבד ךשמהב ומצע אוהש ,שיגדהל בושח םנמא
 םאו .שממ םתמכסהב ןיא ,הז לע ריעה ינב ומיכסי םאו'' ,הב ריכהל ןיא ,טפשמב הרותה יקוח תא ףילחהל תרמייתמהו
 ."השמ תרותב די םימירמו ,קשועו אתונלזג םטפשמ ,הז לע ופוכי
 ,די הב םירהלו השמ תרותל הביטנרטלא תווהל ,הלילח האב אלש תכרעמש ,ןיבמ ינא וכרדמ םג ,םוקמ לכמ
 תושעל הלוכיש הדיחיה איהש הדבועהו ,הרבחב תללוכ תורקפה עונמל התלוכי םצע ,תאז תושעל ידכ הב ןיאשו
.הל תייצל שיש תכרעמ איה ,תאז
.'שיא ןוזח'ה לש ולא וירבד לש תרחא הניחבב ןודנ ךשמהב
 וניסינ ןמצע תועצהה חוסינב .)'דכו ןיאושינ ,רויג( םשרמה יקוח יבגל רקיעב יל בושח הז קרפב אבומה קומינה 07
 ונבתכ )'דכו תבש( םירוסיאה תייפכ יקוח יבגל .תופסונ םיכרדב םג ולא תויגוסב תולועה תויעבה בור תא רותפל
 םייק טרפה לש הריבעה ישעמב הנידמה לש התוברעתה םוצמצבש רובס ינניאש ,ירקיעה ונקומינ תא ונרבד ףוגב
 קרפב םושרהו ,דספההו חוורה לש תללוכה הלאשל הרותה רוציבל ונתוביוחמ תלאש תרזוח אליממו ,לילעב רוסיא
.'יפורטציאל יזח' תניחבב אלא וניא הז
.א"טילש והילא יכדרמ ר"גה םע יל התייהש תישיא החישב םג יתנבה ךכ 17
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 םוחתבו םואלה םוחתב םושירה יקוח לש יתדה םנויבצ לע קבאמהש ,איה ונירבד לש םתועמשמ

 םיפסונ םירבד לש ןכו תידוהיה הנידמה לש םיברה תושרב תבשה לש התומד לע ,תושיאה

 ,הרותל ןוטלשה תודסומ לש םתוביוחמ תלאשל אקווד הרושק הניא - םהב תקסוע הנמאהש

 ,ונלש יוהיזה תדועת ,ונלש תירוביצה היסהרפה תומד לש תיללכה הלאשל אלא ,הב ונחתפש

 ,תאזכ הרדגהבו הז בצמב .'דכו אבס לארשי לש תידוהיה םיקוחה תכרעמב תירוביצה הרכהה

 החנהמ .לעופב בצמה לש ותובישח דואמ הלועו ,בותכה קוחה לש ותובישח דואמ תמצמטצמ

 המכסהה תמחמ ךא ,תיתד הניחבמ הערל קוחה תא םימיוסמ םימוחתב הנשמ ןכא הנמאהש

 הפיקעלו תיתורירש תונשרפל רתוי הנטק הדימב ןותנ ,רתוי ישממ םצמוצמה קוחה היהי תללוכה

 רתויב יסיסבה ידוהיה ןויבצה תא ןתיתש איה השדחה המכסההו ,וידעלב וא טפשמה תיב תרזעב

 ידכ ריחמו ץמאמ עיקשהל יאדכו ,הבש דספהה ןמ ךורע ןיאל לודג הלש חוורה ירה ,הנידמל

 ,קפוסמ אוה ישעמה חוורהו ,יאדו אוה יתקוחה דספההש ,ידגנ ןועטל ולכוי םינקפסה .התוא לבקל

 הנוש הלאש יהוז ךא .תואיצמה תכרעהב העוט ינאו ,םמיע קדצהש ןכתיי 27.ךכמ תוחפ ףא ילואו

 .ןוכנ תואיצמה תא ךירעמ ינאש ,החנהמ יתאצי ןאכ .הז קרפב הב יתקסעש תינורקעה הלאשה ןמ

.הנמאה יקרפל רבסהה ירבדב ןודא תואיצמה תכרעה תלאש לע

*

 השיגה ילעב לש וז ,יתניחבמ רתוי השקה םתנעט םע אקווד דדומתהל יתנווכב תואבה תורושב

 תנידמ לש היקוחל ותוירחאב אלמ ףתושכ תווצמהו הרותה ירמוש רוביצ תא םיאורה ,הנושארה

 תדגונ ותועמשמש ,יתקוח ףא וא יקוח ךמסמ לע םותחל השמ תרות ינימאמ ולכוי דציכ :לארשי

 סקטשכ ,יושנכ םיבשותה םשרמב םשריהל םדא לש ותוכזב הרכה ,לשמל ומכ ,השמ תרות תא

 קוחה יפ-לע ריתהל וא ,הרות ירקיע ,ונתפקשהל ,רתוסה רבד ,ימרופר בר ידיב ךרענ ולש ןיאושינה

.'דכו תבשב עונלוק תיב תחיתפ

 המיתחב ,הלילח היהי לבל ונדצמ יוארה ןורתפהו ,תינורקע הניחבמ תקדוצ וז הנעטש ,יל הארנ

 ל''זח תונקתמ הרעשה טוח לע רוערע םגש ,יל טושפו ,ונתרות לע רוערע םושמ הזכ ךמסמ לע

 לולכתש ,תיעמשמ דחו הרורב הרהצה אוה ,ונתרות םצע לע רוערעכ והומכ םהירחא םיאבהו

:)הרותה ילודג ידי לע ומכסויש הווקמ ינאש( דחא ףיעס דועו תודוסי השולש הכותב

 ,לארשי תנידמבו ידוהיה םעב הלקשמ תאו הרותה דובכ תא לידגהל איה ךמסמב ונתנווכ .1

.הז אוה יכב םהילע רשפתהל אל ריחמ םושבו םינפ םושבו

 םיפסונ םירבד ןכו לארשיו השמ תדכ םניאש ןיאושינ לכו תבשה תא ללחמה דסומ תחיתפ לכ .2

 םירעטצמו ןושל לכב םהילע םיחומ ונאו ,הכרדלו הרותל רומג דוגינב םניה וז הנמאב םירכזנה

.בל לכב בר רעצ םהילע

 ינחורה םבצמבש םושמ ,הרותה דובכל איה הנמאה לע ונתמיתחש ,םירובס ונא ליעל רומאה תורמל .3

 הרותה יכרע תא רקובמ יתלב ןפואב הנידמה קוח חוכב תופכל ןויסינ ,לארשי תנידמ לשו לארשי םע לש

.הז רוכינ טעמל איה ונתרטמו ,היתווצמלו הרותל רוכינה תא ריבגי ,םהב םינימאמ םניאש םישנא לע

37.ךמסמה ףוגמ דרפנ יתלב קלח הניה וז הרהצה .4

 הרותה ילודגמ דחא םע יתחישמ םג יתמשרתה ךכ .וששח רקיע הזש ,יתמשרתה והילא ברה םע ל''נה יתחישב 27
 רקיעב דגנתהש ,א''טילש רואיל ברה לש תינורקעה ותדמע תא יתאבה ליעל .ידרחה רובצה םע הנמנה ,ונרודבש
 ל''נה םינברה ןמ דחא לכש ,יל הארנ ,שרופמב ךכ לע ונרביד אלש ףא .קוחה יונישבו הנמאבש תוינורקעה תורהצהל
 .ויקספמ התוא יתנבהש יפכו ,קוחל תללוכה ותשיגב ותטישל אוה
.תפתושמה הנמאהמ קלח הניא המצע איהו וילע ומתחי הרותה ישנאש ךמסמהמ קלח איה וז הרהצהש הניה הנווכה 37
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 ,רובס ינא ןכ ומכ .אובמה יקרפב הנה דע רמאנש המל ןמאנ ףוקיש וז ןיעמ הרהצהב האור ינא

.הכלהלו הרותל גייס אלל תונמאנ ,ץוחלו הפשה ןמ הלילח אלו ,הנמאנ תפקשמ איהש

הנידמה קוח ןיבל הרותה קוח ןיבש םוהתה לעמ .ט

 המוד היהי הל עיצאש ןורתפה םגו ,םדוקה קרפבש היעבל המוד היעב םע דדומתנ הז קרפב

 הלאשל תסחייתמ איהש םושמ ,דרפנ קרפ הל שידקהל יתרחב תאז תורמל .רכזנה ןורתפל

 היעבה .)ליעל תישילשהו הינשה( תורחאה תושיגה יתש ילעבמ ,םירחא םינבר ידי לע יתלאשנש

 הרותה תא םידגונה םישעמ לש תוימיטיגלב ריכמה ךמסמ לע המיתחה םצעבש םשה לוליח איה

 .הכלהה תאו

 ןוגכ( הנידמה קוח ןיבל הרותה קוח ןיב הרישי תושגנתה לש הרקמבש ,קפס ןיא :ונירבד תא ריהבנ

 לכ ןיא ,ןכ ומכ 47 .הרותל ונתוביוחמ עירכת ,)תווצמה ןמ תחא לע רובענש הנידמה לש השירדב

 57 ל"שרהמה .רוסא רבד הרותה םשב ריתהלו אובל ריחמ םושו םינפ םושב לכונ אלש ,ךכב קפס

 67 .שרופמב ךכ לע וילע קלחש והשימ יתאצמ אלו ,'רובעי לאו גרהיי'ב אוהש רוסיא ךכב האר ףא

 תיארמל ולו ,שרפתהל הלולע הנקת ףא וא רוסיא לש ורתיהל ונתופתושש ,ששח שיש ,הרקמ לכ

 ףאש .77 'רבדה תא םישורפ וריתה' לש רומח רוסיאב איה ףא הרוסא - השדח רדג תצירפכ ,ןיע

 וליפאו ,ןיע תיארמ םושמ ןכ תושעל רוסא ,ןבה םע תבה שריתש ,ןקתל תוכמסו ןיינע שי םא

 ,ולא לכ .הרותל םיקודצ לש םשוריפל ךכב ונידוהש ורמאי אמש ,לארשיבש אישנלו ןיד תיבל

.ןה תוטושפ תוכלה

 םיכסהל ןיא ,הרות ןיד וניאש תוכלמ ןיד לע שרופמב רבודמ רשאכ םגש ,וניצמ ךכמ רתוי םלוא

 87 הנידמ תוכלה ורפסב גרבנדלוו רזעילא ר"גה קייד ךכו ,וינפמ הרות ןיד תוחדל םינפ םושב

 קוק ה"יארה ףאו .הרות ןיד םינד םניאב ףא אוה םיקודצ השעמש ,ז"טק ףד תבשב היגוסה ןמ

.ןבה םע תבה שריתש ,הרות ןיד דגנ איהש תוכלמ ינידב הנקת דגנ תופירחב אצי 97 ויתורגיאב

 ןיא עודמ הלאשב )'א 'יס ,מ''וח ,'ה קלח( 'רמוא עיבי' ת''ושב ףסוי ע''רגה בתכ המוד ןונגסב םירבד

 יתכלה דמעמ )ורבחל םדא ןיב םה אלא ,תוכלמל תלעות םהב ןיאש( םייחרזא םיאשונב הנידמה יקוחל

 :רמואה )ג''יק אמק אבב( יריאמה ירבד יפ-לע ,ראשה ןיב תאז קסופ אוה .אניד אתוכלמד אניד לש

 ,םימודקה ןהימכח יסומינו ןהירפס תרותמ ןהב תוקיזחמ תומואהש םיניד שדחמ אוהש המ לבא"

.''ו"ח םילטב לארשי יניד לכ ויהי כ"אש ,הז ללכב וניא ,ונלש םינידה דגנכ

.םיפסונ םיקסופ ובתכ ןכו

.ךכב איבהש תוברה תואבומהו 'א 'יס מ"וח 'ה קלח 'רמוא עיבי' ת"וש לשמל ןייע 47
 ,ןידה הנשי םולשו סח םאו' :םש בתכו .)ליעל ותוא ונאבה( 'ט 'יס 'ד קרפ אמק אבבל המלש לש םי ןייע 57
.'השמ תרותב רפוככ הוה
 ךא .ליעל ונקסע ךכבו .וילע וקלחנש ןכתיי הילעו ,רתוי הרומח הנקסמ ףא הלוע ל"שרהמה ןמש ,ד"נעל הארנ 67
.קלוח םוש ריכמ ינניא ןאכ רמאנה לע
 ,תורשפאל סחייתמה ידומלת יוטיב .)ספלאב א"ע ג"נ .ב"ע ,ו"טק( ארתב אבב תכסמב 'ףסוי יקומינ'ה בתכ ןכו 77
 יוטיבה לש ורוקמ .םימייוסמ םימוחתב םהיתוכלה תאו םיקודצה ישעמ תא ,דבעידב תוחפל ,ולבקי לארשי ימכחש
 תוברעב לארשי הנחמב התלעש תורשפאב )'י קרפ ןירדהנס( ימלשוריה דומלתבו א"לק השרפ ,רבדמב ,ירפסב אוה
 השעש יפכ ,תיניידמ לע אובל לארשיל וריתה וניד תיבו השמש ,תונוזה תבוקל שגינ סחניפ תא וארש תעב ,באומ
 .רוצ תב יבזכ םע אולס ןב ירמז
.סר 'מע ,'ב קרפ ,'ו רעש ,'א ךרכ .ב"ישת ,םילשורי 87
.ו"עק תרגיא 97
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 ורבדב )'ד תוא( ו''ט 'יס ןירדהנסב 'שיא ןוזח'ה ןרמ בתכ ,ףסוי ע''רגה וב ןדש הזל בורק אשונב

 תורשפא לעו ,לארשי תנידמ לש תינוליחה-תיחרזאה םיטפשמהו םיקוחה תכרעמ לע )הארנכ(

.הרות ןידל קקזיהל םוקמב תווצמ ירמוש םידוהי ידי לע לעופב התלבק

 לכש לעב תונמהל םיחרכומו ,הרותה יטפשמ יפ-לע ןידיש ןייד םהיניב אכילד בג לע ףאו"

 לכ טפושהש .םיקוח קקוחל וא ,םימע יקוח םהילע לבקל םיאשר םניא ,םדאה ירסומ יפל

 םייח םימ רוקמ ובזעש רבדה רכינ ןיאו .הרשפ ללכב והז ,וילא הארנה יפל וינפלש ןיד

 הז לעו .הרותה תא םיללחמ םה ירה ,םיקוח לע ומיכסי םא לבא .םירבשנ תורוב בוצחל

.ו''כ 'יסב אתיאדכו ,'תוטוידה ינפל אלו םהינפל םישת רשא' ,רמאנ

 .םייודב םיקוח יפ-לע טפושש לארשי ןיבו ,םילארשי םניא ינפל אב ןיב אתוקפנ ןיאו

 ינב ומיכסי םאו ,לבהה יטפשמ לע הרותה יטפשמ תא ורימהש ,הנוגמ רתוי רבדה ,דועו

 םימירמו ,קשועו ,אתונלזג םטפשמ ,הז לע ופוכי םאו .שממ םתמכסהב ןיא ,הז לע ריעה

."השמ תרותב די

 :'רבדה תא םישורפ וריתה' תלאשל בושנ

 הבותכה הלימה לע דומעל הנידמה תונש רתויו םישימח ךשמב וגהנש ןוויכ ,ןאכ ףא הרואכל

 םיקודצ ישעמל הקנפשוג וליאכ תניתנב וא היסהרפב תבש לוליח רתיהב ףתתשנ אלש ,קוחב

 ,ךכמ םישנא וקיסי אמש ,הז רדג ריתנו אובנ התעו )ימרופר בר ידיב ושענש ןיאושינ םושירכ(

 .לארשיו השמ תדכ ןיאושינב העוצרה הרתוהש וא ,הלילח תבש רוסיא לקוהש

 לוחב חוליג רתיה דגנ רפוס ם"תחה לש ונושל ,הז רוסיאב תונדה יתאצמש תוברה תובושתה ןיבמ

 איבא .רתויב הפירחה איה ,מ"הוחב הדובעה רכשל קוקזה ינע ידי-לע לודג ךרוצ םוקמב דעומה

:םנושלכ וירבד תא

 וצבקתי ,תומוקמהו ןמזה יפל הרות רפהל רדג ירדוגו ח"ת וארי םא יהנ יכ הזב םעטו

 ויתחת ומתחיו םיבתכמב ומסרפי ומיכסישכלו םיבתכמב וא הפ לא הפ ונתיו ואשיו

 ןיעכו ,ךכו ךכ םעטמ ינולפ ןנברד רוסיא ריתהל ונתבשחמב התלע ךכ ןמזה יראפ ילודג

 אוה וליפא ורודב דיחי לבא ,הנהכו גארפב מ"רהמ 'ושת רפס ףוסב ת"רו תולהקה תנקת

 ןטק גהנמ וליפא ריתהל ןיהי אל םיקצומ יארכ וירבדו והבג םיזרא הבוגכו םינולאכ ןוסח

 תורבסב ךכ רחא רמאי רחמו ונמסרפיו ונסיפדיו ךכ אוה רמאי םויה ,לארשי יגהנממ

 ובר יכ ונינמזב ה"ועב עריא רשאכ ,אתיירואד רוסיא וריתיש דע תוקד תומונצ תושלח

 רוסיא וניתובא וגהנ םינש תואמ המכ מ"הח חוליג אלה רמול ןוזח ודימעהו רודה יצירפ

 איסהרפב תבש ללחל ריתנו אובנ ימנ ןכ ,רבדה תא םישורפ וריתה התעו ולוונתנו ורעטצנו

 מ"מו איסהרפב י"בנ ןואגה ריתה אל ה"ושמו ,םימרוגהב כ"חא יולת רלוקהו ,ה"ועב

   .דכלמ וידיסח ילגר 'ה רומשיו רהזי ושפנ רמוש כ"ע ,הב ולשכנ

.)דנק ןמיס )ח"וא( א קלח רפוס םתח ת"וש(
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 א"רה ,'שיא ןוזח'ה ירבדמ הלועה וז ,תחאה .םיקודצבו םישורפב תורושקה תויעב יתש ונילעה

 ןיד תא ןיטולחל םירתוסה םינידל ,תוכלמ ינידב םג ולו ,רושיא איהו ףסוי ע''רגהו גרבנדלוו

 ,רפוס ם"תחה ירבדמ הלועה וז ,הינשה .הלילח ,השמ תרותב די תמרה םג וב שיש רבד ,הרותה

 ונתבושת .העוצרה הרתוהש ,םשורה תא תררועמה הלקה ,רוסיא וב וגהנ תורודש רבדב הלקה

:תונורקע רפסמב הרושק תולאשה יתשל

 םשב הכלה רתיה לע רבודמ ,וז היגוסב תונדה ,יתיארש תובושתה לכב ןכו ,ונרכזהש תומוקמב .1

 ומכ( הרות ןיד רוקעל ,הרותה ךרדב תכלל תינורקע הצורה םדאל ריתהל ןויסינ לע וא ,הרותה

 הכלהה הריתה ,תונוממ ינידב רקיעבו ,תובר םימעפש ,תוכלמ יניד יפ-לע תכללו ,)תבה תשוריב

 הנמאה .הרותה ןמ ןיד רוקעל ידכ ,הלילח וב שיש ןוויכ ,ותושעל רסאנ - הז רבד .םהב תכלל

 ,םייחרזא םושיר ירתיהב קר אלא ,הרות ןיד יפ-לע רבד תרתהב ללכ תקסוע הניא תאזה

 לע תומכסומה הנמאה תורטממ תחא ,הברדא .הרותהו הכלהה יפ-לע םניאש םהב שגדומש

 תכרעמ תועצמאב םייתכלה-םינפ םיאשונב ברעתהל לדחת הנידמהש ךכל איבהל ,התייה ונינש

 םושירה תכרעמ תדרפה ידי-לע אקווד - תאזו .דבלב הכלהה ימכחל םתוא ריאשתו ,טפשמה

 רשאמ רתוי םויה תוצורפ ןה לעופבש ,תדהו םואלה םושיר תולאש יבגל תיתדה ןמ תיחרזאה

 תרהצה תא ףקשמ אוהו ,ותונוכנל היאר םושירב ןיאש ,שרופמב רמאייש ונעבק .ונתעצהב

 ןיאושינה תא רושקל חרכהה לשב רתוי תושק תואצות ונגשה ןיאושינה לע קרפב .דבלב םשרנה

 םניאש ןיאושינל םתכלהכ ןיאושינ ןיב םושירה לידבי םש םג ךא .הכלהה יפ-לע ןישוריגב

.הלאכ

 ולא ךא .םירכזנה הנמאה יפיעסב דאמ דע םיבאוכ םירבד ןיאש ,רמול לכונ אלש אוה יאדו 

 יתלוכי לככ .דספה לומ חוור לש ןובשח יתעדל שי ובש ,יגולואידיאהו ירוביצה דצב תויעב ןה

 ןמחרהו ,ליעל ורכזנש םיקסופה ולעהש הז גוסמ תויתכלה תויעבב עוגנל אלש ץמאמ יתישע

 .תואיגשמ ונליצי

 לש לילעב הפדעה לע וא ,הכלהה םוחתב רתיה לע הלילח רבודמ ןיא 'דכו תבשה ןיינעב םג .2

 קר רבודמ .םיקסופה ןמ ליעל ונאבהש םיאשונב ומכו ,הרותה טפשמ לע תרחא תיטפשמ תכרעמ

 םחרוכ לעב םישנאה לע ףכואה הנידמה קוח לוטיבל ונתמכסה לע ,ירוביצה םוחתב רתיה לע

 ,םיירוביצה םייחה לש יתכלהה טביהה לע .םימיוסמ םימוחתב היסהרפב תבשה תרימש תא

 רודהש ,הדבועה םג .ילארשי ש"רגה לש וירבד תא ןלהל איבנ ,החכוה תווצמב רושקה טביהה

 רבודמ ןיא ירהש ,ךכב דימתהל הביס הניא רוסיא םהב ונלפיטש םירבדה ןמ המכב גהנ םדוקה

 ,הרבסה ןמ וזו ,הנידמה קוחב ונתוברועמ תדימ לע אלא ,הרות אוהש לארשי גהנמ לע ןאכ

.רכה ילבל ןורחאה רודב ונתשה תוביסנהו ,ולש ויתוביסנל רוד לכב תמאתומ תויהל הכירצ

 ץורפל הניא ונתנווכש ,אוה הכלהב םיאבומה םירקמה ןיבל ןדיד הרקמה ןיב לדבהה רקיע .3

 ,איה םהיטרפל םינודנה םיאשונה ןמ אשונ לכב ונתחנה .ןקתלו רדג רודגל אלא ,ריתהלו רדג

 ם"תחה ףא .ומוקמב אשונ לכב ונבתכש םיקומינה ןמו ,תדספנ אלו תרכשנ אהת הרותה תרימשש

 הצרפ רודגל הצרש םושמ ,חוליגה תא םש ריתהש 'הדוהיב עדונ'ה ירבד תא איבה ליעלש רפוס
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 08.הצרפה רדג םושמ םש ןיאש ,רבוס אוהש ןוויכמ אלא ,וילע קלוח וניאש עמשמו ,חוליגה אשונב

 הליצהל ידכ הלעובל השיא אישהל ןיד תיבל ריתהש ,)'נ 'יס ג"ח ע"הא( השמ תורגאב ןייעו

 וריתה'ל שח אלו ,םיברה ךרוצ אוהש ,איסומלרדנאו םירזממ תוברהל אלש ידכו א"א רוסיאמ

:ונושל וזו ,רעוכמה רבדלו 'םישורפ

 אוהש םלועב איסומלרדנא אהת אלש ליבשבו לארשיב םירזממ וברי אלש ליבשבש

 ריתהל ךייש היהש לארשי לכ לש ךרוצכ אוה םגו םיקידצו םירשכד םיברה ךרוצ

 …18 רוסיא השעמ ןישודיק רודסה היה םא ףא אטוז ארוסיא

 תשרופמ הרהצה לע ,םדוקה קרפה ףוסב ונבתכש המל םיפופכ ןאכ ונירבד לכש ,וילאמ רורב .4

.תונודינה תוצרפל סחיב ונתדמע תא ריהבתשו ,המיתחה ןמ דרפנ יתלב קלח הווהתש ,היולגו

 דומע' ורפסב ילארשי לואש ר"גה לש ותבושתב בטיה םינגועמ יל םיארנ 4-ו 3 םיפיעסב ונירבד 

28 א"י ס"סב 'ינימיה

 ידי לע תסנכה ינפל ליעלד חסונב קוחה תעצה תאבהב וליפאש םירבדה תוטשפ

 ללכ המוד וניאש .הריבע ירבוע ידי עייסמ םושמ ןיא ,ורובע העבצהו םייתדה כ"ח

 המב רבד םושב םהל םירזוע ןיא ןאכ יכ .דבל ותחקל לוכיש ריזנל ןיי סוכ טישומל

 ןיאו .םהישעמב ךישמהל םהל םיעירפמ ןיא קר אלא ,הפיחבש תבשה לוליחל עגונש

 החכותה תבוח דצמ וב ןודל שיש ,וב רעוג התא ןיאו ודיב ןייה סוכש ריזנכ אלא הז

 ןיא עייסמ םושמ םוקמ לכמ לבא ,םהלש םירדגה י"פע רוסיאמ השרפהה תבוחו

 םע המלשה יא לש יוטיב ליכיש ,םיאתמ רבסהב הוולמ אהת קוחה תאבה םא טרפב .ןאכ

 ןאכ ןיאש ,הארנ ,וטועימב ערה םע המלשה תניחבב אלא הז ןיאשו 38הפיחב בצמה

.עייסמ ירדג ללכ

 ,הריבעה עוציבב עייסמש ןיב לדבה םייק ,ליעל ררבתנש יפכ :םש וירבד ךשמהבו

 השוע םע תוהדזה וליאכ הארנ םהמש ,המכסהו דודיע רבדב ועייסמש ןיבל

 לע רבודמ םש ךא ,הצרפ תרידג םושמ תבשב ידוהי הפק תיב חותפל ריתהל אלש הטנ 'המלש ךל ףלאה' ת"ושב םנמא 08
.אתלימל אתלימ תומדל השקו ,קפסב הצרפ תרידגו יאדו רוסא
 ךא .ונניינעל ונממ יתנקסמ לע אליממו ,מ"גאה לש הז קספ לע קולחל הטונ אוהש ,יל רמא והילא יכדרמ ר"גה םנמא 18
.ונניינעל םג וילע ךומסל ןייד תובחר םייפתכ ןייטשנייפ השמ ר"גל
 תורודה ינבר לע םימכסומה תודוסי המכ לע קר אל הז ןיינעב ןייטשנייפ ברה קלוח הרואכל :הז ןיינעב דוע ףיסונ
 א"בטירה לש וירבד תא המגודכ איבנ .םינושארה לע םג אלא ,)הדיקעה לעב לש וניינעב ליעל ואבוהו( םינורחאה
 םא .)תוירעל הינש( ןנברד רוסיאב ול הרוסאה השיא תועטב אשנש םדא לע םש ןד א"בטירה .ט"עק הבושתב
 ולכויש ידכ ודמתשי םיינשהש ששח םייק ,םנב תא רישכהל ידכ ןישודיקו הפוח אלב ,דימ דרפיהל םהילע ופכי
:א"בטירה ןושל וזו .דחי תויחלו ךישמהל
 ,םירפוס ירבדמ תחא תוא םוסרפב ונידיב ונא רוקענ אלו והומכ המכו אוה דבאיש בטומו ,ןכ ןישוע ןיאש יל הארנה
 אלילק ארוסיא אוה דיבעלד רבחל היל אחינ ,רבס יבר .רבחד איההמ אה אפידעו ,םיעשרלו ןיאמרל ןיברע ונא ןיאש
 ןאמד ,םאיטחהל םירחאל לושכמ ןימרוגו ןיאטוח םיברה אכה ולאד ,היארל תאבהש אבר ארוסיא ץראה םע דבעיל אלו
כ"חא ]ואטחב[ ןל םאו ... קוזח ןיכירצ םירפוס ירבדו ,אירש ןנברד הינשד רבס יזחד
 .ונועמ םייקנ ונאו אשי ודבל אוה
 ורודב ןיידה יניע תוארכו ופוגל הרקמ לכ לוקשל שיו ,וריבח לע דחא הרקממ דומלל ןיאש ,רמאנ ונחרוכ לעש ,יל הארנ
.דספהה לקשמ לומ חוורה לקשמ לע
 קוח ,תבשה קוח דעב עיבצהל תויתדה תוגלפמה יגיצנ לע םאה ,הלאשב הנד םש הבושתה .כ"ק 'מע ,ב"נשת ,םילשורי 28
 תיטרפ הרובחתו תוינומו הפיחב םיסובוטואב הרובחת ריתהו ,ץראה לכב טעמכ םיסובוטואב תירוביצ הרובחת רסאש
.קוחה לבקתנ הבש הנשב בצמה ןמ דואמ הנוש ץראב םויה בצמה .בויחל עירכמ ילארשי ברה .ץראה לכב
.מ"י - הפסוה השגדהה 38
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 אלו ,ןנברד רוסיא אלא הב ןיא ,דודיע המע ןיאש ,אדירג עויס תלועפש ,הריבעה

 תסנכל קוחה תאבה ליעל רומאכש ,ונלש ןודינב כ"א .םשה לוליח דצמ הזב ךייש

 ,הריבע ירבועל דודיעב םייתדה כ"הח ידי לע הוולמ אהת אל יאדוו ,ורובע העבצהו

 רשאכ ןקותמ קוח איבהל ונידיב רבדה ןיאש לע באכ תעבהבו תוגייתסהב אלא

 יפכ ,עייסמ ןיד םע םיתיעל םיכורכה םשה לוליח ירדג םושמ הזב ןיא ,ונבבל םע

 .וניארש

 לוליח המכו ,הז קוח ידי-לע טעמתי םשה לוליח המכ ןובשחב איבנ תאז תמועל

48 .הז קוח ידי לע ענמיי היסהרפב תבש

 ,דחכא אל םנמא .הנמאה תביתכב ונתעד לוקישל יתכלהו ינורקע עויסל ילארשי ש''רגה לש 'קה וירבד תא יתאבה 48
 םכסהב קסוע ברה לש ורמאמ .ברה לש ל"נה ורמאממ תבשונה חורה ןיבל הנמאה ןמ תבשונה חורה ןיב קוליח שיש
 .הב הרוש לכמ תרכנ ,ונתשלוח לשב הז םכסה לע המיתחבש הררבה רסוח באכ תשגדהו 'חקו ןת' לש ינויצילאוק
 וירבדמ תבשונה הרירבה רסוח תריווא .ךכמ קומע רבד אלא 'םכסה' הניא איהש ,תובר םימעפ שגדוה וז הנמאב
 לוזלזהו םיקוחה תא חוכב ףפוכל טפשמה תיב לש ןוצרה ,האנשה ימרוג תגפהל הווקתב ונלצא תפלחומ ברה לש
 ,ונלש ונבצמב .תישעמ וז ןיעמ הרהצה ךא תועמשמ לכמ ותוא ןקורמה לוזלז ,חרזאהו תויושרה דצמ קוחב הטובה
 הכלהה ,הז לדבהל רבעמ ךא .תאז חיכוהל לוכי יניא ךא ,ןאכ יתבתכש המ םע םיכסמ היה ברה ףאש ןכתיי
.ונניינעל םג ןיטולחל המיאתמ ,ומשמ יתאבהש



ןוזיבג תור :תישיא המדקה

55

ז הרודהמ
ינמ

 ,ת
בש

 ט
ת

ש
וני ,ג"ס

 3002 רא

 תישיא המדקה
1 ןוזיבג תור

I. רבד חתפ

 תווצמ ירמוש םידוהי ןיב השדח תיתרבח הנמאל דסמ" לע הדובעל ,ינאו ןדמ ברה ,ונשגינ רשאכ

 .וז הנמא חתפב המדקההו עקרה ירבדב ונטריפ ןתוא ,דוסי תוחנה המכ ונתוא וחנה 2,"םיישפוחו

 ימינפה עונכשה חוכמ יתאב ינא :ןדמ ברה ןיבו יניב לודג לדבה שי יכ ררבתה ךרדה תליחתב רבכ

 ןובשחו ןיד תבייח יתייה הזה ךלהמב .הנוכנה ךרדה איה וזכ תורבדיה יכ ,םינשה ךורא ,ילש

 תא האור ינניא .יתומכ םישיגרמ ילש הנחמב םיבר יכ יתרבס ,םנמא .ייתונומאלו ימצעל רקיעב

 .יתדובע ירפב תלעות ואצמי םיבר יכ הווקמ ינא .תוילוש וא תוגירח תועדב הקיזחמש ימכ ימצע

 תא וא ,תורבדיהה ךרדב יתרחב עודמ הצובק וא םדא ינפב קידצהל תבייח השיגרמ ינניא לבא

 תרגסמב לעופ ,תאז תמועל ,ןדמ ברה .םמצע רבסהה ירבדב רומאל רבעמ , וילא ונעגהש רצותה

 לכ לע לארשיב תידוהיה תוירוביצה ןחבמב קר אל דומעל בייח ולעפמ .תיכרריה תיתכלהו תינומא

 לא איבהש הז אוה יכ היה םלוה קר .םיכמסומה הירבודו וזה תרגסמה ןחבמב םג אלא ,היקלח

 תלאש םע ,ולש אצומה תדוקנמ ,דדומתהל ףיקמ ןויסינ הב שיש ,תישיאה המדקהה תא וננחלוש

 ומכ ,םידוהי אל םעו תיתכלהה תוביוחמה תא םיקלוח םניאש םידוהי םע ףתושמה ינידמה םויקה

 3.הנמאה ךרדל תוינורקע תויודגנתה םע םג

 .הנמאה לש "ןימאמ ינא" ןיעמל יתניחבמ ךמסמה ךפה תוישיאה תומדקהה ובתכנ םהב םיכוראה םישדוחה ךלהמב 1
 באוילו ןמפוה הנינויל ףסונב .םהל הנותנ יתדותו ,הלא םיאשונב ייתובשחמ תא שבגל ידיב ועייס יחיש ינב לכ טעמכ
 ינוצר ,תוליעומ תורעה הברה ריעהו 1002 ינוי חסונ לע רבעש ץישפיל והיכרבלו ,הזה קרפב םג ועייסש ילאיצרא
 היה תימע לאינד .דחוימב תיתועמשמ התייה )הנמאה לש םירחא םיקלחלו( וזה המדקהל םתמורתש הלאמ םיינש ןייצל
 ךשוממ ןויסינ הזה לעפמה לא ותא איבה אוה .תובושח תורעה ריעהו ןויעב רמוחה תא ארקש דיחיה ןטפשמ-אלה
 םייתד ןיב חישו יתד-ןיב חישל הקומע תוביוחמו ,תוימואלו תויתד ,תוצובק ןיב ןתמו אשמבו יברע-ידוהיה ךוסכסב
 הבחר הסיפת םע תובושח תוינטרפ תורעה ,וכרדכ ,בליש ןיטנובל ןתיא .תויוברתהו תותדה לכמ ,םייתד םניאש םישנאו
 ,םיגשמל תוירחאה .םתמורת לשב רתוי םיבוט ויהנ ,ללכב הנמאב יקלחו ,וזה המדקהה .ולוכ לעפמה לש הקומעו
 ילצא ךפה אוה .ומייסל היה רתויב השקש קרפה איה המדקהה ,יתניחבמ .דבלב ילש ןבומכ תראשנ תונורסחו תוטמשה
 אל ידכ קר םויה אוהש יפכ ותוא תללוכ ינא .תונוכנה ויתודימל רבעמ הברה הדמתהב ךראתהו ,ךשמתמ ימינפ ןוידל
 .םייתוהמו םייתועמשמ תויהל םייושע הכירעה ייוניש ,ויבגל .תינמזה הרודהמה לש המוסרפ תא דוע בכעל
 לע רבודמ ללכ ךרדב .הזה החיתפה טפשמב רבכ תוארל ןתינ םיישקה לש תובכרומה תאו תוברה תויושיגרה תא 2
 לוכיבכ ,"ינוליח" יתד וניאש הזל םיארוק ונחנא עודמו ?יתד םדא והימ .םינועט םייוטיבה ינש ."םיינוליח"ו "םייתד"
 ימ לעו תווצמ ירמוש לע רבדל ,ןכל ,יתפדעה ?םישדוק ול ןיאש אלא ,םיהולא ול ןיאש קר אלש ךכ לע עיבצהל
 תוריח ול שיש ימ ,יתד וניאש ימ – תילילש הרדגה איה םיינוליחה לש םתרדגה ,ןאכ םג .הלא לש ןלועמ ישפוח אוהש
 לעב אוה "ינוליח" דועב ,יבויחכ ללכ ךרדב ספתנש והשמ אטבמ "ישפוח" יוטיבה תוחפל לבא .יתדה לע לטומש לטנמ
 ,תאז תמועל .ינוליחל ותדגנהמ להבנ וניא ללכ ךרדב יתד םדא ,ינש דצמ .לוליח לש ףא וא לוח לש היצטונוק
 .ישפוח םדא וניא ,יתד וניאש הזמ לידבהל ,אוה יכ םשורה תא רוציל לולע רבדה ,"ישפוח"ל דגנומ אוה רשאכ
 אקווד הלולע ,השודיח ללגב ,התשענש הריחבהש תויהל לוכי .הברה הנשמ הניא תינושלה הריחבהש ךכל הרע ינא
 םהל תוחונ ןניא הלא םילימש םיארוקה תא הנימזמ ינא .תוטושפ תוריחב ןאכ ןיא לבא .םיארוקה ןמ קלח רכנל
 שומישה רבדב ןלהל הרעה םג וארו .םפוגל םינועיטב קוסעלו ,םהל תוחונה םילימה תא םימיאתמה תומוקמב םישל
 .םינימה ינש רואיתל ,רכז ןושלב יופכה
 השיגה לא תויוסחייתהה ,םינפ יפלכ .בחרה רוביצה יפלכ ןהו ולש ותליהק יפלכ ןה תינשדח ןדמ ברה לש המדקהה 3
 ,ץוח יפלכ .הלא םיאשונב בושח וחוכיו ררוע רבכ ןדמ ברה .תויתטיש ןניא תוינוליחה תעפות לאו םיינוליח לא תדה לש
 םיבלשמה םייתד םידוהי ידיב השענ תוינוליחו םיינוליח יפלכ תדה תדמע לע בחרה רוביצל שיגנה חישה ןמ רכינ קלח
 .י ,ץרווש .ד ,איגש .א ,לשמל ,ואר .היתודסומבו תיללכה תיפוסוליפה תוגהב בטיה םירועמו ,תומלועה ינש תא םהייחב
 ןדמ ברה לש המדקהה .)ץוחו םינפ תודהי – ןלהל( )ס"שת ,סנגאמ( תומלוע ןיב גולאיד :ץוחו םינפ תודהי ,)םיכרוע( ןרטש
 .בחרה ילארשיה רוביצל שיגנ היהי אוה ףא יכ בושחש ,רתוי " רוהט" םינפ-חיש ונינפב הגיצמ
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 תא אלו ,החור תאו המצע הנמאה תא קר ליחנהל הסנמ אוה ןכש ,םצמוצמ ונלש ףתושמה לעפמה

 תויללכה דוסיה תוחנה וא רבסהה ירבדש ימ םג .תונושה וניכרדב ,הילא ונעגה ןהמ דוסיה תוחנה

 .ןמצע תועצהל ותוסחייתה תא ןחביש יואר – ותוא םיממוקמ ףא וא ,ול םירז ונתאמ דחא לכ לש

 םישיגדמ םה .תישעמו תינויע תובישח שי ,תוישיאה תומדקהל רקיעבו ,רבסהה ירבדל ,תאז תורמל

 ףאו דואמ תונוש תויהל תולוכיה ,תועדו תונומא לש קמוע שי תיטילופה המכסהה ירוחאמ יכ

 בושח ,ינש דצמ .הנמאה תא תוביתכמ ןניא ,ןדבל ,הלא תועדו תונומא .תובשייתמ יתלבו תודגונמ

 תועדו תונומאב דוגבל ילב ,בהלנ ןפואב הב ךומתל ףאו ,הנמאה תא לבקל ןתינ יכ תוארהל

 םינינועמ ויהיו ,הנמאה תא לבקל ולקשיש הלאכל בושח רבדה .בייחמה ןפקותב וא הלאכ תוקומע

 םהלש ימצעה יומידה םע בלתשמ הזה רדסהה ךיא הלאשב םג אלא ,ומצע ינידמה רדסהב קר אל

 הנמאה חור לש הלחנהה תכאלמל עייסל ,ןכל ,תורומא תוישיאה תומדקהה 4 .םיחרזאכו םדא ינבכ

 ,ונלש תוירלוקיטרפה דוסיה תוחנהל םג םיפתושש הלאל רקיעב תונווכמ ןה .תונחבומ תורוצ המכב

 תוסנמו ,ונתאמ םינושל םג תונווכמ ןה לבא .רחאה דצה לש הלאל תודגונמ ףאו תונוש ןקלחבש

 "ונלש" הנחמל הבוט העצהה יכ םירובס ונא עודמ םגו ,וניתונווכו וניעינמ תא םהל ריבסהל

 .דחי םג םירחאה תונחמלו

 תלעב ,תילרבילו תינוליח תילארשי הידוהי דציכ ריבסהל איה וזה המדקהה תרטמ ,יתניחבמ

 תויוביוחמ םע בשייתמ קר וניא הנמאה לעפמ יכ הרובס ,םדאה תויוכזלו היטרקומדל תוביוחמ

 הז גוסמ הנמאל עיגהל ףואשל ייניעב ףידע עודמ .ןכותמ בייחתמו רזגנ ףא אוהש אלא – הלא

 "ןימאמ ינא" לש ושוביגב קפתסהל םוקמב ,לארשיב תידוהיה תוירוביצב תורחא תוצובק םע

 .תרחא ךרדב וא "תיחרזא הכפהמ" לש ךרדב ,ומצע ינפב ושומימל תושעלו ילרביל-ינוליח-ידוהי

 םיאשונ לש לודג ןווגמ לע עקרו םירבסה ליכהל ןויסינ איהש ינפמ הכראתה וזה תישיאה המדקהה

 תופצלו לילכהל השקש ,בחר להק לא םינפ ךותמ תבתכנ איה .הביטלו הנמאה ךילהתל םירושקה

 עבטמ .הנמאה םע דדומתהל ונוצר לש םימעטהו תוביסנה תאו ,ולש ינויעה עקרה תא שארמ

 ןמ הברה ריאשהל יתרחב תאז תורמל .תיחטשו תינכרא םרובע היהת איהש הלאכ ויהי ,םירבדה

 .רתוי ינושאר אוה םיאשונה םע הזה שגפמה םרובעש הלא תבוטל םירבדה

 עבט יבגל תורהבה המכבו ישיא עקרב חתפא :המדקהל םיכרד תפמ םג בייחמ הזה ךרואה

 גולאיד – וב ונרחבש ךילהתה יפוא לשב תצק השטשוטש ,לארשיב ידוהיה רוביצה לש תואיצמה

 ,תוילרביל ,םזינמוה :יתוא החנמה השיפתה לש םייללכה דוסיה תונורקעל רובעא .םיינש ןיב

 הנמאה ךרדלו ןמצע תויגוסל ,תישיאהו תירלוקיטרפה יתשיג תססובמ ךיא םג ריבסא .תוימואל

 יטפשמ-ינידמה הנבמל הלא תונורקע לש תוכלשהב ןד ישילשה קרפה .הלא תוחנה לע ,ללכב

 היבשות לכ לש םדאה תויוכז לע הנגמה ,היטרקומד תויהל הכירצ לארשי תנידמ .לארשי לש

 הבוחה תא םג ליכמ הז לולכמ .ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ איה יכ הדבועה תא תפקשמו

 לומ רכז ןושל לש וז – תפסונ תיחונימ היעבמ קמחתהל תוסנל תנמ לע םיבר ןושלב םירבדה תא תבתוכ ינא 4
 ינש לש תושגרו תושיג רואיתל רכזה ןושלב שומישה לש הילאמ-תונבומהו תויעבטה לע תממוקתמ ינא .הבקנ ןושל
 שיש הפש הניא תירבעהש תושעל המו .אקווד הבקנ ןושלב תללוכה התפלחה םע םג חונ השיגרמ יניא ךא ,םינימה
 ?םינימה ינש תא תללוכה תנוכתמ הב
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 הלאה תודוסיה ןיב םיסחיה .הב םייחה תוצובקהו םיטרפה לש םינושה תוהזה יביכרמ תא דבכל

 יבגל ילש תיללכה השיגה לא יעיברה קרפב רובעא םשמ .הרצקב םהילא סחייתאו ,םיטושפ םניא

 םה טפשמו הנידמ .הנידמב תויוברתה וא תוברתהו טפשמה תטיש ןיבו ,הרבחו הנידמ ןיב סחיה

 םה .םיתרשמ םה התוא הרבחה תורישל םיבושח םידיקפת אלמל םתלוכיב אוה םנחבמ .םילכ

 ןוכנ רבדה דוחייב .הנידמה יבשות לש םיבוטה םייחה תא תוצמל ,םיכירצ םניאו ,םילוכי םניא

 לש םייללכה תונורקעה ןה אלמ יוטיב ידיל םיאב ךכ .לארשי ומכ תויוברת תבורמ הכ הרבחב

 םילבוקמה םיבוטה םייחה לשו תוהזה לש םיידוחייה םיביכרמה ןהו ,תפתושמה תינידמה תרגסמה

 :םינחבומ ךא םירושק םימעט ינש לשב ,הנמאה תוכזב ןעטא ישימחה קרפב .ונתאמ דחא לכ לע

 ךרד ,תינש ,תוצובקה לכל םייקה בצמה ןמ רתוי םיבוט םירדסה םה םיעצומה םירדסהה ,תישאר

 אשמ לש ךרד .תילארשיה הרבחה לש םיאנתב הלאכ םירדסהל עיגהל ןוכנה ךילהתה איה הנמאה

 תועט .םירדסה לש תימוקמ הקיחשו סרוק ווק סוטטס ינפ לע הברהב הפידע תוללוכ תונבהל ןתמו

 .םימדקמ ונחנא ולש םיסרטניאה תאש דיחא 'ונחנא' ןאכ שי יכ הלאכ תונעטב חינהל איה החיכש

 ,יתעדל עודמ טרפא םלוא .םיילרבילו םינוליח ,םידוהי – ילש תוסחייתהה תצובקב חתפא ינא

 םיפידע החורו הנמאה ירדסה ,םידוהי-אלה תוברל ,לארשיב תולודגה תוצובקה ןמ תחא לכ יבגל

 לש הכרדב םידמועה םילושכמל םג סחייתאו ,םירבדה תא םכסא רבדה ףוסב .םייקה בצמה לע

 .וז לע וז תווהמ תונושה תוצובקהש ידדהה םויאה ןמ עבונ ונלש לעפמב ישוקה ןמ קלח .הנמאה

 חותינה יכ הווקמ ינא .ונלוכ תא ותרשיש םירדסה בצעל ונתלוכי תא שבשל םילולע סעכהו דחפה

 יכ רוביצב תויזכרמה תוצובקה תא ענכשל ףאו ,הלא תויגוסב ירוביצ ןויד לש ומויקל עייסי הזה

 .הצמאנ םא השענ בוט יכו ,רתוי הבוט הנמאה ךרד ןכא

 

ישיא עקר .1

 .םייטנוולר יל םיארנ םניא םה ,ללכ ךרדב .ייתודובעל םיישיא עקר ירבד םידקהל תגהונ ינניא

 ,םפוגל םינועיטה תאו םירבדה תא ךירעהל ךרוצה ןמ בלה תמושת תא טיסהל םילולע םה – ךפהל

 .התשלוח לכב תיארנ וז הדמע ,הז ומכ רשקהב אקווד לבא .םתוא תרמואה לש התוישיאל אלו

 הזה לעפמה ."תורעב לש ךסמ"ל רבעמ "הרוהט הנובת" לש אשונ לש דיקפת ןאכ תאלממ ינניא

 לע םיכסי ,חותפו ןגוה ןועיטל ףשחיי קר םא ,וזכ הנובת לעב םדא לכש ןויערה לע ססובמ וניא

 תוחפל – תורזגנש ,תוקומע תוקולחמ ונל שי יכ ןויערה לע ססובמ אוה .ךפהל .הנוכנה האצותה

 ןתמו אשמב אלא ,ףתושמ רמאמ תביתכב ןאכ םיקסוע ונניא .ונלש תונושה תויוהזה ןמ – ןקלחב

 תא שטשטל הנניא לעפמה תרטמ .םילודג "תונחמ" ינש לש "םינמס"כ םילעופ ונא .תומכסה לע

 .הלא דצב הלא תויחל םהל רשפאל אקווד אלא ,םידחאל םכפהל וא תונחמה ןיב םילדבהה

 .ונממ יתוהמ קלח ,ןכל ,אוה הזה לעפמה לא םיאב ונא ונממ םוקמה

 השיאכ הלאה םיאשונה לא העיגמ ינא .ייתויטה לעו ייתורוקמ לע היולג הרהצהב ,אופא ,ליחתא

 בושייה ןמ קלח התייה יתחפשמ .תובר םינש תאזה ץראב תררוגתמ התחפשמש ,ץראה תדילי ,היידוהי

 יתחפשמ 5 .תינויצו תירבע התייה ךא ,תורוד המכ רבכ תינוליח התייה יבא דצמ יתחפשמ .ןשיה ידרפסה

 ןמ יתדמל החפשמה לש ירוטסיהה קמועה לע .דימתמו זאמ ,ןבומכ ,ךכ היה אל ינא יתרכהש יתרוסמ-ירבעה יפואה 5
aideapolcycnE( הקיאדוי הידפולקיצנאב םיאתמה ךרעה  aciaduJ  , reteK  , 1791  , melasureJ  , loV  . 7  , p  . 833(
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 ברה לש ןכשו דידי ,תימע היהש ,יולה יכדרמ ףסוי 'ר ,יבס בלשל דע תווצמ תרמוש התייה ימא דצמ

 ,תובר תופש ובתכו וארק ,ורביד תוחפשמה יתשב 6.ותריטפ דע ימלשוריה ןידה תיב באכ ןהיכו ,לאיזוע

 ,ונלחתהש םיבר ויה םידליה ןיב .תירבע אל ,ונידל תימוימויה רובידה תפש התייה ימא תחפשמבו

 תאזה תוברתל רמוש ולוכש הארנ ךא ,ןלחתה ולוכ םידכנה רוד .תווצמ רומשל וכישמהש םידחאו

 תירבע ורביד יבא תחפשמב ."הבושתב רזח" החפשמה ןמ קלח ,יבא תחפשמב אקווד .הקומע הביח

 ףאו יל התייה אל .הרשוע תאו הילילצ תא בהאו בטיה תיברע עדי יבאו ,תוינורגה תויתואה תשגדהב

 .רחא םוקמב תובשייתהו הריקע םע תודדומתה אל ףאו ,תרחא "תדלומ ףונ תינבת" יירוהל

 יפלכ ,תדה יפלכ תורענתה וא תודרמתה לש דוסי יב ןיא .יתיב איה וזה ץראה ,תורחא םילמב

 .סעכ אל ףאו םהיפלכ המשא יב ןיא .ערלו בוטל ,םייתד םידסממ יפלכ וא תיתד החפשמ

 ינניאו םייתדה יפלכ התוחנ השיגרמ ינניא .תעדומ תיכרע הריחב איה תוינוליחב ילש הריחבה

 םג הומכ .תקפוסמ הניאו השדח הניא ילש תוידוהיה .תישיאה המרב ,םהידי לע תמיואמ השיגרמ

 .ילש תוילארשי-ץראה

 תורימזה תא ,יעבט ןפואב ,ינבל ליחנהל הלוכי ינניא יכ לע הדבא השיגרמ ינא ,ינש דצמ

 הלא תורוסמ דיל תויחל לוכי אוה ובש םוקמב תויחל החמש ינא .יתלדג ןכותבש תורוסמהו

 הלבמ ינא רשאכ הלא םיטביה לש םנורסחב השיגרמ טלחהב ינאו .הנידמה לש םיירוביצה םייחב

 הצר ,תווצמל עיגהש ,ינב רשאכ יתחמש .תירבע-תידוהי הניא תירוביצה תוברתה םהבש תומוקמב

 לע ,העבש תלחנב ,יסקודותרואה ,יתחפשמה תסנכה תיב תא ףידעהל ונטלחה דחי .הרותל תולעל

 ימצע תא השח ינניא .ינא םג הרותל תולעלו ,ודצל תויהל לכוא ובש ימרופר וא יביטברסנוק סכט

 ףא וא תדה תולבגמ יכ יל הארנ ,םייללכה םייחה תוחרוא תניחבמ ."תיתד הייפכ" לש ןברקכ

 םהב עגופ םייקה בצמהש הלאכ שיש ךכל ,ןבומכ ,הרע ינא ךא .לארשיב דואמ ושלחנ תרוסמה

 .ךשמהב הלא תועיגפמ רכינ קלחל םיסחייתמ ונא .קומעו יתימא ןפואב

 םיביכרמב תיתרבחו תירוביצ הרכה לבקל ךרוצבו םילמסב רקיעו ללכ שאר הלקמ ינניא ,ףוסבל

 ,םויק לש תויתימא תויעבל יניצר הנעמ ןתמ ןיב ןיחבהל ייניעב בושח ,תאז םע דחי .תוהז לש

 תירוביצה הרכהה תכאלמ תא חינהל הפידעמ ינא .תאזכ הרכה יבגל תוקולחמב הערכה ןיבו

 ישממ הנעמ ונתי הנידמה תודסומו טפשמה תטיש יכ חיטבהלו ,םיבכרומ םייתרבח םיכילהתל

 .םישנא לש םיכרצלו תוקוצמל

תוצובק לש יוביר לומ םיינש ןיב חיש .2
 

 רומא ןאכ עצומה ךמסמהש הדבועה איה ונלש ישיאה עקרה לש תובישחב םצמצל הבושח הביס

 ןיטולחל המלש ינא .םהיתוצובקל םיכייתשמ ונניא ןדמ ברהו ינאש םיבר ןיב םיסחיל רדסה תויהל

 הזכ חישב קוסעל וסינש דואמ תובר תוצובק לש ןויסינה .םיינש ןיב גולאידב ונלעפש הדבועה םע

 .)מ"דשת ,קרוי—וינ ,הטיסרבינוא הבישי תאצוה ,תנקותמו השדח האצוה( ףסוי תיראש רפסב וסנוכ ולשמו וילע םירבד 6
 .םילשורי לש ידרפסה ברכ תובר םינש ןהיכ ,סדרפ והילא ברה ,ימא דצמ ידוד
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 ,הנבה רתוי ובינה הלאכ תוחישש החוטב ינא .ונתוא עיתרהו וניניע דגנל דמע רתוי בחר סיסב לע

 הנבמהש ריחמל דואמ הרע ינא לבא .ןוידה ךשמהל סיסב תויהל לכותש המכסה תוחפ םג לבא

 םעו תרוקיבה תצובק םע תוחיש תועצמאב ,הז ריחמ תיחפהל וניסנ .ונלש לעפמה ןמ הבוג הזה

 ךירצ םירבדה חתפב רבכ .שרושה ןמ ותוא רוקעל ילב ,ישוקה תא ונתימ םירבדה לבא ,םירחא

 הרצה תרגסמה ןמ גרח רבכ ררועש ירוביצה חישהש ךכב םג אוה הזה לעפמה לש ונחבמ יכ רמול

 .התובכרומ לכב םידוהי ןיב םיסחי לש תואיצמה םע דדומתי אוה יכ הווקת ונאו ,תאזה

 רבודמ וליאכ ,םיישפוח ןיבו תווצמ ירמוש ןיב הנמאכ לעפמה לש הייארה תא קזיח ונלש גולאידה

 ומכ ,ןווגמ ומצע תווצמה ירמוש להק .בצמה הז ןיא יכ ירמגל רורב .תוינגומוה תוצובק יתשב ןאכ

 ףאל תוכייש ןניאש ,םהינימל םייתרוסמ ןוגכ ,תובושח תוצובק ןנשי ,הלאל ףסונב ."םיישפוח"ה םג

 ,לשמל ,ואר( םימיוסמ םיאשונב תוקולחמ תויהל תולוכי תוצובקה ךותב ףאו .הצקה תוצובקמ תחא

 הדגנה לש הסיפתל הרזח םיתעל שי ונידי לע םיעצומה םירדסהה ךלהמב 7.)םישנ תליפת תייגוס

 חיש לש ןיינעב קר רבודמ םימעפל .ינש דצמ םיישפוח ןיבו דחא דצמ תווצמ ירמוש ןיב הטושפ

 תולאשמלו םיכרצל ילוא הנוע רדסההו ,רתוי םיקומע םירבדה םיתעל לבא ,תינושל תוחונ לשו

 רדסה םוש יכ ןבומ .תורחא תובושח תוצובק לש הלאל אל ךא ,הלאה הצקה תוצובק יתש לש

 ,םיסחייתמ ונחנא רבסהה ירבדב .טרפ וא הצובק לכ לש תויפיצל אלמ ןפואב תונעל לוכי וניא

 תוצובקה לש יובירה לע םילמ המכ רמול ינוצר ןאכ רבכ םלוא .הלאכ םיישקל ,ךרוצה תדימב

 .הלש דוסיה תוחנה לעו הנמאה לעפמ לע דואמ עיפשמה ,תוידוהיה

 תודהיה לש קהבומ גיצנ אוהש ,ןדמ ברה ידי לע ונלש גולאידב "גצוי" "יתד"ה דצה

 םג םנשי )תוצופתבו( לארשיב ידוהיה רוביצה לש "יתד"ה לולכמב .תימואל-תינויצ-תיסקודותרואה

 היונש ,המצעלשכ ,וז הנעט יכ הדבועה 8.םייסקודותרוא אלה םימרזה ירבחו םהיתוצובקל םידרחה

 תוליטמ ףא הלאה תוצובקה ןמ קלח :התובכרומ לעו היעבה קמוע לע תזמרמ ,תקולחמב דואמ

 9.תורחאה לש "ןתויתד" תדימב קפס

 שי .ןכ תושעל ונמזוהש תורמל ,תרוקיבה תצובק ינוידב ופתתשה אל תוידרח תוצובקמ םישנא

 ינניא .לארשיב םידוהי ןיב המכסה וא הנבה לש הזכ גוסב ןיינע ללכ םהל ןיא יכ םירובסה

 תניחבמ ,םיווהמ ותמדקהב םהילע עיבצמ ןדמ ברהש םיישקה ןמ קלחש אלא .בצמה והז יכ הרובס

 ,תונומא – ןקויד :םילארשי םידוהי" ץ"כ .א ,ןוסניול .ח ,יול .ש :ןמטוג זכרמ לש שדחה רקחמה ,לשמל ,ואר 7
 .)2002 םילשורי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,ןמטוג זכרמ( "0002 לארשיב םידוהי לש םיכרעו תרוסמ תרימש
.ןמטוג רקחמ – ןלהל
 םייתרוסמ( תויזכרמה תוצובקה דועב ,הייסולכואה ןמ %5 דחא לכ ,םיווהמ םייתד-יטנאו םידרח ,ןמטוג רקחמ יפל
 םירמוש וא םידיפקמה םייתד .לודגה בורה ןה )תצקמב םירמושה םיינוליחו ,תצקמב וא הבר הדימב תווצמ םירמושה
 תרימש לע םידיפקמה "םייתד" ןה ,הז רקחמ יפל ,%02 םה ללכ םירמוש םניאש םיינוליח דועב ,%81 םה הבר הדימב
 .ידוהיה רוביצב םיטועימ םה ללכ םירמוש םניאש "םיינוליח" ןהו תווצמ
 תודע ינב תושיגו םימרז ןיבו םייזנכשא וא םייפוריא םימרזו תועונת ןיב הנחבהלו ,יתדעה ביכרמל ןאכ סחייתא אל 8
 תא ךבסל הצור יניאו רחאמ תאז .תיתוברתהו תיטילופה הניחבה ללוכ ,תובר תוניחבמ הבושח הנחבההש תורמל ,חרזמה
.תדל תושיג לש םורטקפסה ןמ הדימה לע רתי גורחלו ,ךרוצל אלש הנומתה
 לע תיתדה םכרד תא םיפידעמ םייסקודותרוא-אלה םימרזה :ךרדה לכ ךרואל ונתוא הווליש ,הירטמיס רסוח שי הפו 9
 ןילופונומה דגנ קר םינעוט םה .םיסקודותרוא לש םתויתד תאו םתוידוהי תא םיללוש םניא םלוא ,היסקודותרואה ינפ
 תוימיטיגלה תא םיללוש ,םתמועל ,םיסקודותרואה ןמ קלח .ונימיב יתד ידוהי תויהל תורוצ תעיבק לע היסקודותרואה לש
 "יתד םזילרולפ" לע תוטשפב רבדל רשפא יא ,הז םעטמ .תידוהי תויתד לש תורוצכ םייסקודותרוא-אלה םימרזה לש
  .ךרע וב םיאור םניא יאדוובו ,הדבועכ הזה יובירה תא םילבקמ םניאש הלאכ שי ןכש ,תודהיב
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 םישנאש לע החמש ינא .תומכסה לשו םינויד לש הזכ גוס ינפמ ינורקע םוסחמ ,תוידרח תוצובק

 לעו ךמסמה ןמ תולועה תויגוסה לע ,ימשר וניא םא ףא ,חישל סנכיהל םינכומ תוידרח תוצובקמ

 .תיטירק איה םידרחה לש םתופתתשה – םירדסה לש הקיטילופב יכ קפס ןיא .וב תולולכה תועצהה

 רזוח-ןוזיה ונל היה םא ,רתוי תושיגר ויה תועצההו רתוי האלמ התייה הנמאה יכ החוטב ינא

 השיג ילדבה תוחפל וא תוקולחמ שי ןאכ םינודנה םיאשונה ןמ הברהב .םיידרח םימרוג לש ףטוש

 ןיינעל םהיניב םילדבהה םיטלוב .לארשיב תויסקודותרואה תוליהקה לש םינוש םיביכרמ ןיב

 ןמוקמל סחיה ,םינבר יפלכו הנידמה תודסומ יפלכ סחיה ,לארשי תנידמ לש )תיתדה( תועמשמה

 םיבושח םילדבה תורמל .יללכה עדיה םלועו היצזינרדומ יפלכ סחיהו ,תירוביצה הריפסב םישנ לש

 ינפמ תאש רתיב ףאו ,תוידרחה תוצובקה לע םג לח םכסומ רדסה ירחא שופיח לש ןויגיהה ,הלא

 הקולחב ,םוקמ לכמ .בור תטלחה ינפמ הביצי הנגה םהל קפסל יושע הזכ םכסהש ,םיטועימ ןהש

 ,םירחא יניעבו םמצע יניעב ,םיאצמנ םידרחה יכ ירמגל רורב ,םיישפוח ןיבל תווצמ ירמוש ןיב

 .תווצמה ירמוש דצב

 םיאור םה .עבק ךרד ונמע ובשי אל םהיגיצנ םגש ,םייסקודותרוא-אלה םימרזה יבגל בצמה הנוש

 םיאור םיבר םיישפוח ,תאז םע דחי .תידוהי ת ּויתד לש תורוצכ ,ןיינעו רבד לכל ,םמצע תא

 םייסקודותרואה םידסממה לש ןילופונומה דגנ םקבאמל םיפתושו םהילא םיבורק םמצע תא

 דסממה ןמ לודג קלח רובע .הזה קבאמה לש תיתדה תובכרומל האלמ תועמשמ תתל ילב –

 קר אל תורמייתה םהב שיש ינפמ ,הארונ הסרתה םה םייסקודותרוא אלה םימרזה ,יסקודותרואה

 תידוהיה תדה תא שדחמ רידגהל תוריחל אלא ,תווצמ תרימש ,ילוא ,ומע ןיאש ידוהי םייח חרואל

 רשאמ רתוי םירומג םיינוליח םע תתלו תאשל םיסקודותרואל חונ ,תובר תוניחבמ ,ןכל .המצע

 לע םיקלוח ,םדצמ ,םייסקודותרוא אלה םימרזה ירבח .םייסקודותרוא-אלה םימרזב םירבח םע

 םהמ לולשל םינורחאה לש םנויסינ דגנכ םיממוקתמו םיסקודותרואה לש תידוהיה תדה תסיפת

 ועדיו םישדח םניא םייסקודותרוא אלה םימרזהו היסקודותרואה ןיב הלאה םיסחיה .תוימיטיגל

 .היצפיצנמאל התבוגתו תיברעמה תודהיה לש רצות איה תקולחמה ,הרקיעב .תוטעמ אל תוכופהת

 לש ,תירפסמ הניחבמ םג ,בושח ביכרמ םה םייסקודותרוא אלה םימרזה ,תויברעמה תוליהקב

 תירוביצה תוטלובה יכ םא ,תירפסמ הניחבמ הלודג אל תוחכונ םהל שי ,ץראב .ידוהיה רוביצה

 תודהיה לש הלא םה םיירקיעה םייסקודותרוא אלה םימרזה ,ץראב .תכלוהו הלדג םהלש

 םהיניב ירקיעה לדבהה ,ןאכ וניכרצל .)תימרופר( תמדקתמה תודהיהו )תיביטברסנוק( תיתרוסמה

 ןחלופהו םייחה יסופד תא תונשל תוריח לע שרופמב הריהצמ תמדקתמה תודהיה דועבש ךכב אוה

 יפ-לע םייח לש רתוי תמלוהו השימג הרוצכ המצע תא האור תיתרוסמה תודהיהש ירה ,םיידוהיה

 .המצע הכלהה

 הפוריא לש תויברעמה תוצופתב םייחה לש הריצי רקיעב םה םייסקודותרוא אלה םימרזה ,רומאכ

 ףרטצהל ןתינ ךיאו ידוהיה םעל ךייש ימ ןוגכ םיידוסי םיניינעב תוקולחמ םהיניב שי .הקירמאו

 לש הלא ןוגכ תוליהקל תוסחייתהב ןהו רויגה תייגוסב ןה יוטיב ידיל תואב הלא תוקולחמ .וילא

 ידיל ,תואב ןיידעו ,ואב הלא תוקולחמ .היפויתאב תוידוהי תורוסמ םע םיוסמ רשק רמשש ימ

  .)םיסייקה( םהלש םייתדה םיגיהנמל תוסחייתההו ,היפויתא ילוע לש הטילקה ןפואב יוטיב
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 – תודסומ הל ןיאש ינפמ התוא גצייל השקש - תירפסמ הניחבמ דואמ הבושח ,תפסונ הצובק

 ,תבשב םיעסונ םה .אלמ ןפואב תווצמ םירמוש םניאש םישנא הלא ."םייתרוסמ"ה לש וז איה

 תורנ קילדהל םייושע םה לבא .בלחו רשב בוריע ןוגכ ,תורשכ יניינעב דואמ םידיפקמ םניאו

 וא ריזח רשב תליכאמ ענמיהלו ,םיארונה םימיב תסנכה תיבל תכללו רופיכ םויב םוצל ,תבש

 בורה לש קלחכ םירפסנ םה ללכ ךרדבש ינפמ רקיעב םיבושח םייתרוסמה ,ונניינעל .םי תורפ

 וא לתוכב םישנ תליפת ,יתד םזילרולפ ןוגכ ,תובר תויגוסב .העטמ ןוימ הז לבא ,"ינוליח"ה

 םימרזה דועב .תווצמה ירמושל אקווד ופרטצי םייתרוסמה יכ ןכתיי ,םילאוסקסומוה לש תויוכז

 איה תויתרוסמה ,ירצונה םלועב ויחש תוידוהי תוליהק לש רצות רקיעב םה םייסקודותרוא-אלה

 תוחתפתהש ךכל רושק לדבהה יכ הארנ .םאלסיאה תוצראמ ואבש םידוהי לש חיכש ןייפאמ

 תותדב םג אלא תודהיב קר אל ,םינוש ויה תוצובקה יתשב תוינוליחה ןיבו תדה ןיב םיסחיה

 ,רתוי תינכפהמו תיטמוארט התייה ברעמב תווצמ תרימשמ תוקחרתהה ."תוחראמ"ה תויוברתבו

01 .חרזמב ,הסרתה תרדענ ,תיעבטו תיתגרדה תוקחרתה תמועל

 לש וז איה רתוי תיתועמשמה ,תירפסמ הניחבמ .םילועה תוצובק ןה תופסונ תוניינעמ תוצובק

 .)הייסולכואה ןמ זוחא 71-מ הלעמל( הנידמב הלודגה הצובקה םויכ םהש ,רבעשל מ"הירב ילוע

 ןפואב םיכייתשמ ףא הלאמ קלחו ,ידוהי וניא וז היילעמ קלח .תחא השקמ היושע הניא וז הצובק

 ,םיינוליח םידוהילו םייסקודותרוא םידוהיל םיקלחנ םירחאה .)תורצנ רקיעב( תורחא תותדל ליעפ

 הלאמ קלח טרפנ .תודגונמ ףאו תונוש ןאכ םיקסוע ונא םהב םיאשונב םהיתויושיגרו םהיתופדעהו

 הרוצב הריבגה וז הצובק .)הרובק וא תורשכ ,ןישוריגו ןיאושינ ןוגכ( םינושה םיאשונב ןודנ רשאכ

 .םימיוסמ םימוחתב יתד ןילופונומבש םיישעמה םיישקה תא הבר

 םהש ,םייתרוסמה תא רבכ יתנייצ .תחא השקמ םייושע םניא תווצמ ירמוש םניאש הלא םג

 שיש הלא ןיב יתועמשמה לדבהה תא קר ןייצא 'שממ' םיישפוחה ןיב .םייניב-תצובק ןיעמ

 השיג םהל שיש הלא ןיבו ,הידסממלו תדל ףאו תרוסמל ,תדהוא ףא וא ,תילרטיינ השיג םהל

 ,עיתפמב אלש .תויפוריאה תורוסמה ןמ בטיה םירכומ תושיגה יגוס ינש .הליעפ תילאקירלק-יטנא

 11 .תימלסומ הביבסב רקיעב ולעפו ויחש םידוהי ןיב תוחפ הברה הדח הנחבהה

 לש המויק ךשמהב הקדצהו תובישח םיאורה הלא – םיינויצה ןיב לדבהה םג בושח וניכרצל

 לש הקולחה יכ תוארל בושחו .הלאכ םניאש הלא ןיבו – ידוהיה םעה לש םואלה תנידמכ לארשי

 לש תווצקה ינשב .םיינוליחו םייתד ןיב הקולחה תא תפפוח הניא םינויצ יטנא-םינויצ אל-םינויצ

 תוקהבומ תורוצ םג אוצמל ןתינ םהינשב ךא ,םיליעפ םינויצ-יטנא אוצמל ןתינ ינוליח-יתדה ףצרה

  .תידוהי תוימואל לש דואמ

 תויגוסל ידוהיה רוביצה ךותב תודמעהו תושיגה ןווגמל קדצ תושעל ,ןבומכ ,לוכי וניא הז רואית םג

 תדדומתמ המע תואיצמהש הדבועל דואמ הרע ינא יכ שיגדהל אב אוה .ןאכ םיקסוע ונא ןהב

 .ןמטוג רקחמ ואר ןוימלו הריקסל 01
 .םיניינעמ םיאצממ הלעמ ןמטוג רקחמ ,וז הדוקנב םג 11
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 תואיצמה ,לעופב .תווצמ רמוש טועימו ישפוח בור ,תוצובק יתש ןיב תקולחמ לש וז הנניא הנמאה

 לבוקמ ,םיינש ןיב גולאיד לע תססובמ הנמאהש תורמל .רתוי הברה תבכרומ םידדומתמ ונא המע

 תרגסמ קפסלו הלאה תושיגה רשוע לכ םע דדומתהל םיכירצ םיעיצמ ונאש םירדסההש ילע

 .םיטועימ ןה תוצובקה לכ ,וזה תואיצמב .רשפאה לככ אלמ יוטיב הזה יובירל היהי הבש ,תפתושמ

 ,הז דצב הז םייקתהל ךישמהל םלוכ ולכוי הכותבש תרגסמ לע םיכסהל ףתושמה חרוכה ןאכמ

 .תופתושמ תויחרזאו תוימואל תורטמל דחי לועפלו

II. םזילרולפו תוימואל )יטילופ( םזילרביל ,םזינמוה :דוסיה תוחנה 

 שיש תוחנהמ תובכרומ הנמאה לעפמ לא העיגמ ינא ןהמ תויתא-הטמהו תויתאה דוסיה תוחנה

 אוה ילש לעה ןורקע .תוירלוקיטרפה ייתורטממו יתוהזמ תועבונה תוחנהמ ,ילסרבינוא ףקות ןהל

 תא םג םיללוכ הלא ינש .םדאה תויוכז לע הנגהל ונממ תרזגנה תוביוחמהו ,םזינמוה – ילסרבינוא

 לע ןגהל ךרוצב הרכהב ןכלו ,םיטרפ לש םהייחב תויתצובק תוקיז לש הלודגה תובישחב הרכהה

 םייתצובקה םיטביהב םג הרכהו תימצע הרדגהל תויוכז תקנעה ,ראשה ןיב ,תועצמאב הלאכ תוקיז

 יתפיאשל םג קודיצו סיסב םינתונה םה הלא םיילסרבינוא םיביכרמ .תדה שפוח לש םייתליהקהו

 תינוליח ,תילארשי ,היידוהי השיא ינא :םחתפלו יתוהז לש םיירלוקיטרפה םיביכרמה לע ןגהל

 יכ הרובסו ידוהיה םעה לש םואלה תנידמכ םייקתהל ךישמת לארשי יכ הצור ינא .תילרבילו

 תידוהיה היצזיליביצה לש הגושגשו המויק ךשמהב םג הצור ינא .תירסומ הקדצהל תנתינ וז הפיאש

 בייחתמב עוגפל ילב הלא תורטמ םדקל ןתינ יכ הרובס ינא .םלועבו לארשיב ,היביכרמ לכ לע

 .םדאה תויוכזו םזינמוה לש םיילסרבינואה םילאידיאה ןמ

 יתוא םיאיבמ יתוהז יביכרמ לש םיידוחייה םינייפאמהו םיילסרבינואה תונורקעה לש ףוריצה

 דוסי תדבועבכ םיסרטניאהו תוצובקה יובירב הרכהה – יטילופה םזילרבילה תבוח לש ץומיאל

 תפתושמ תיטילופ תרגסמ תגשהב ךרוצהו ,ינידמהו יתרבחה םויקה לש )היוצר םגו תענמנ יתלב(

 לכ ,ימעטל .וז דצב וז חורפלו םייקתהל ,םיידוחיי םינייפאמ ןהל שיש ,תונושה תוצובקל רשפאתש

 תא ולש ותסיפת לא םיבורקה םיכרעהו םיניינעה תא םדקל :תומרה יתשב לועפל ךירצו לוכי םדא

 הנידמה תמרב םיצמאמ – שומימב ךומתל תוחפל וא – םדקלו .ותצובק לשו ולש ,םיבוטה םייחה

 .הרבחב תובושחה תוצובקה לכל הזכ הלועפ שפוח ורשפאיש

 שומימל תלעופ ינא ודצב .תוליעפה לש ינשה ביכרמל המורת אוה ,יתניחבמ ,הנמאה לעפמ

 םיינוליח םיידוהי םייח לש וז - ונלש רשקהב .ילש םיבוטה םייחה תסיפת תא םדקל ילש תוריחה

 םייתוברתה ,םיינושלה ,םיימואלה םהירשקב םג ךא םהלש םכרעב םיריכמה ,םייתריציו םימלש

 יתסיפת ,רוזאה לשו ץראה לש תואיצמב .םיידוהי םייח לש תורחא תורוצ םע םיירוטסיההו

.םידוהי-אלה ץראה יבשות לש דחוימה םדמעמב הרכה םג תבייחמ
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 רסומ תוטישו לע-תונורקע .1

 תוקולחמה דצבש אוה ירפ בינה ןדמ ברה ןיבו יניב גולאידהש ךכל תוביסה תחא יכ ןכתיי

 דימעהל ןתינ :בושח יתא-הטמ ןורקע לע םימיכסמ ונא םיכרעו רסומ יניינעב ונלש תוקומעה

 ינניא .תוישעמה תודמעה ראש תורזגנ ונממש ,ןוילע ,דחא יטמויסקא ןורקע לע תויכרע תוכרעמ

 לש ופוסב איה הזה דוסיה ןורקע תלבק יכ יל המדנ .הקדצהל תנתינ הזה ןורקיעה תלבקש תבשוח

 .ישיא טנמרפמט לש םגו ,םדא לדג הב תוברתה לש ,לכש וא בל תייטנ לש ןיינע רבד

 הזל האיכ ,דואמ בושח אוה דוסיה ןורקעש ,תישאר :םיינש לבקל בייח וזה הפקשהל ףתושש ימ לכ

 תוישעמה תויועמשמה .יקלח חרכהב אוה יכ ,בושח תוחפ אלו ,תינש .םירבדה ראש םירזגנ ונממש

 תכרעמה לש תונותחתהו תויעצמאה םינבלה תא וינימאמ ונממ םירזוג הבש ךרדה ןמ תונתינ ולש

 יללכב אלא ,לעה ןורקעב ,רקיעב אל ףא ילואו ,קר אל תנחבנ וזכ תכרעמ .םייח םה הב תיכרעה

 .ונממ םירזוג הלא "םיכמסומ"ש םיללכבו תונורקעבו ,ותוא שרפמו טרפמ ימ םיעבוקה תוכמסה

 םע ,לאה תונוילע אוה םהמ דחא .הלאכ לע-תונורקע לש ןטק יד רפסמ שי תוישונאה תויוברתב

 ,עבטה ןמ וא ,הנובתה ןמ רסומה תא םירזוג םירחא .)םילאה וא( לאה לש ותוהז לש הנוש יוהיז

 םנשי ,ליבקמב .תומרונ לש םינוילע תורוקמ םה הלא לכ .םדאה עבטמ וא ,הרבחה תוטלחהמ וא

 שי( םיינכות ,)לאה לש ונוצר יפל לועפל שי( רוקמל םירושק תויהל םילוכי הלא .לע-תונורקע םג

 ןוגכ ,רתוי תויפיצפס תורזגנ שי הז לע-ןורקעל .וחורו טרפה לש ומויקו וייח ךרעב בשחתהב לועפל

 יאנתב ,יללכה רשועה םודיקל לועפל שי וא ,םישנאה לכ לש תיפרצמה החוורה תא אישהל שי –

 ץמאל ןוכנש ללכ ותוא יפל גוהנל שי( םיילמרופ-ןיעמ וא )רתויב םישלחה תחוורב עגפי אל רבדהש

 דוסיה תונורקע יכ הדבועה ןמ עבונ תוסחייתהה תוצובקו תויגולואידיאה יוביר . )יללכ קוחכ ותוא

 .תונוש תוצובק ידי לע תונוש תורוצב םישרפתמו תונוש תורוצב םירזשנ םיטעמה

 לע-ןורקע .ותרגסמב להנתהל רומא ירסומה ןויעה לכש אוה לע-ןורקע לכ לש בושחה ןייפאמה

 תאצוהבש הנובתה תא לבקל היושע המצע תדה םא ףא ,יתד-םינפ היהי חישה לכ יכ בייחמ יתד

 הכרעהה יכ בייחמ יטסינמוה לע-ןורקע ,המאתהב .התטילשל הצוחמ לא הרבחה יניינעמ קלח

 תוכרעמ .תושונאהו םדאה תחוורל םתמורת לש םיחנומב השעית תומגמ לשו םישעמ לש הקדצההו

 ףא ,םינוש תוסחייתה תרגסמו חיש ןכל הנבייחת םינוש לע-תונורקע תועצמאב תורדגומה תוירסומ

 .תומוד םהינמאנ םיעיגמ ןהילא תוישעמה תונקסמה םא

 םיישונא םירדסהב בר ןוימד םג שי ,תונושה תויוברתה יובירו ,לעה תונורקע יוביר תורמל ,ןכאו

 ותווצממ תומרונה לכ תא םירזוגה הלא ןוגכ( םיירלוקיטרפ לע-תונורקעב ןה רבדה ךכ .םייתרבחו

 לכ לע םילחה( םיילסרבינוא לע-תונורקעב ןכו ,)תונושה תויתדה תויוברתה ומכ ,םיוסמ לא לש

 .תוישונא תורבח תודדומתמ ןמע תוישעמה תויגוסב ןוימד הברה שיו רחאמ תאז .)םדאה ינב

 םירבדה תא גישהל ךרוצה םע .ותועמשמו תוומה םעו ,םייחה סנ םע םידדומתמ תורבחה לכב

 תישונאה תונפקותה םע .םדאה עבט םע ,םיבאשמה תולבגומ םע .ומויקל םהל ךרצנ םדאש
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 יבגל םיללכ שי תונגרואמה תורבחה לכבש אלפ הז ןיא .םדאבש תויתריציהו תובידנה םעו –

 שיו ,םיינוציח םימויא לע רבגתהל ילכ םהש תיתצובק תוירדילוס לש תונורקע שי ,הצובקב תורבח

 .הבינג וא דוש ,חצר לע רוסיאב ןוגכ ,םיכוסכס ןורתפל חוכב שומיש לע םיימינפ םירוסיא

 לעה-תונורקעש תורמל ,ךיא ריבסמ תוישונא תורבח לשו םדא ייח לש הזה ילסרבינואה דוסיה

 הברהב – תונוש תויתרבח תוכרעמ רזגיהל תולוכי םיהז תונורקעמש תורמלו ,םידגונמ ףאו םינוש

 תויעב לש םימוד תונורתפל ףאו םימוד םילאידיאל תוישונא תורבח לש תוסנכתה שי םירקמ

 קדצ לש םירחא תונוזחמ םיטרפב ילוא הנוש לארשי יאיבנ לש יתרבחה קדצה ןוזח .תוישונא

 םע תויוברתו תורבח לש תויוטבלתהה םג .םיילסרבינוא תודוסי קפס אלל וב שי לבא ,יתרבח

 יעבט ,ישונא – ןוילע רסומ םעו( קדצה םעו תוריחה םע הלש בושייהו ,תישונאה תוכמסה תקדצה

 .םיילסרבינוא םינממס ילעב םה )יהולא וא

 תובכרומ הנייהת תוישונא תורבח יכ ריבס ,תוריהמב הנתשמה ימניד םלועב רקיעב ,וזמ הריתי

 הניסנת תוצובק ובש בלשה רובעיש ירחא .תונוש תויתוברתו תויכרע תוכרעמ םהל שיש םישנאמ

 תוירחאה תאו תויתריציה תא תולגל הנכרטצת ןה ,ןכותמ "םירחא"ה תא שרגל וא דימשהל

 .תויכרע תוכרעמבו םלוע תופקשהב יסיסבה ינושה ,תורמלו ,םע דחי תויחל תנמ לע תושרדנה

 הריזגל קר אל םוקמ ןהב היהיש הבישחו חיש תוכרעמ חתפל הנכרטצת הלאה תוצובקה ,הרצקב

 םהל שיש תוצובק ןיבו םישנא ןיב םיסחיל םג אלא – תחא תידוסי תיכרע תכרעמ ךותב תוליעפו

 'יטילופ םזילרביל' וא 'תיטילופ תונלבוס' הלאכ תודמע םינכמ יטילופה חישב .תונוש תוכרעמ

 תונונגסו תוצובקה יובירב הרכהב אוה ןרקיע .)םיירסומ םילאידיאכ םזילרבילו תונלבוסמ ןחבומב(

 תנמ לע טפשמבו הלש חוכה ןילופונומב שומיש השעת הנידמהש בוט אל יכ הנבההו ,םייחה

 .םייח תוחרוא וא תותד ,תוצובק אכדל וא עירכהל

 .שרדנה תוליעפה גוסב ןטק אל ןויסינ םהל שי יכ ולגי תונושה תוצובקה יגיהנמ ,בוט ןוצר תצק םע

 ןוילעה ןורקיעה לש תכמסומה תונשרפה לע םיקבאמ םיחתפתמ תיתוברת הצובק לכ ךותב ,ןכש

 לכבש ,תודרפנ תוצובק רצוי גוליפה םיתעל .ןיוע ףאו אלמ גוליפב םייתסמ קבאמה ,םיתעל ."הלש"

 תמייקמ איהו ,הצובקה ךותב )deniatnoc( לכומ קבאמה ,םיתעלו .לרוג תופתוש לע תורמוש תאז

 תודרושש תורבח ,ךכ וא ךכ .ולש תונשרפה תכרעמו לעה ןורקע ךותב תמיוסמ תוינש הכותב

 .ןהלש לעה תונורקע לע תוימינפ תוקולחמב םג לפטל תודמול

 .ודוחייו לעה-ןורקע ינפ לע תישעמה תוסנכתהה תא השיגדמ ינא יכ םירבדה ןמ עמתשהל לוכי

 תוהזה ןמו תוישיאה ןמ ןנוכמ קלח אוה ולשכ ץמאמ םדאש לעה-ןורקע .רקיעו ללכ יתדמע וז ןיא

 תא רידגמ טלחהב אוה לבא – תובר תוישעמ תונקסמ ,ודבל ,ביתכמ וניא אוה יכ ןוכנ .ולש

 תסיפת לש םיידוסיה םיביכרמה לא ונתוא ןווכמ אוה .םדאה לעופ וב ירסומהו יכרעה בחרמה

 לשו – ןורקע ותואב םיקיזחמה םע ףותיש לש תידוסי השוחת רצוי אוה .ונלש םיבוטה םייחה

 תודסומ לשו חיש לש ,לע-תונורקע לש תופתוש .הנוש ןורקע ידי לע םיחנומש הלא יפלכ תונוש

 .תומיוסמ תוישעמ תואצות לע המכסה לש תופתושמ תוחפ אל הבושח תופתוש איה תוכמס
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 ,םזיביטלרל יתוא האיבמ הניא םג תוינרדומ תורבחב םייוביר תדבועו לע-תונורקע יבגל יתפקשה

 ןהו ,תיתוהז-תיגולוכיספה המרב ןה .םינוש לע-תונורקע ןיב יכרע וא ירסומ לדבה ןיאש הנומאל

 יוארש ןורקעכ תרמוא תאז ,"יתימא" לע-ןורקעכ ולצא ספתנ םדא לש לעה-ןורקע ,תירסומה המרב

 םדאש הטלחה קר הניא וצומיא לש תועמשמה .תירסומהו תיכרעה הבישחה לש לעה-ןורקע היהיש

 ;הרורב הפדעה איה תועמשמה .םירחאמ בוט תוחפ אל דמעומ הזו – והשלכ לע-ןורקע ךירצ

 ברה ןיבו יניב האור ינאש ןוימדה הזו .םירחא תונורקע ינפ לע הז ןורקע לש ותונוילע לש הלבק

 לש ודמעממ לפונ אל ייניעב ילש לעה-ןורקע לש ודמעמ .תיכרע-הטמ הדמע התוא ונל שי :ןדמ

 הדמעה ןה .םילעופ ונחנא הכותבש תיכרעה תכרעמב אוה וניניב לדבהה .ויניעב ולש לעה-ןורקע

 .תורחא תויכרע תודמעל סחיה םע דדומתהל תוכירצ , ץמאנש תיכרע הדמע לכ ןהו ,תיכרע-הטמה

 םע – וכרדב דחא לכ - דדומתהל ונלש ןויסינ ןה הלאה תוישיאה תומדקהה יתש ,םיוסמ ןבומב

 21.םילעופ ונחנא ןכותבש תויביטמרונה תוכרעמה יצוליא

םזינמוה :לעה-ןורקע .2
 

 הברה ומכ 31.םזינמוהה אוה ,ילש לעה-ןורקע ,הזה אשונל העיגמ ינא הנממ תיכרעה תרגסמה

 ,יטסינמוה-יטנא ףא וא יטסינמוה-אל סותא טלש ןהב תופוקתל הבוגת אוה םזינמוהה ,תורוסמ

 תושונאה תאו םדאה תא םש םזינמוהה .םיישונא-לא וא םיישונא-לע תוחוכ סנ לע הלעהש סותא

 ךרע חרכהב טרפל ןתונ וניא םזינמוהה .תובר םינפ תויהל תולוכי םזינמוהל םג לבא .זכרמב

 .ןובשחב הז ךרע תחקל ינויח יכו ,ךרע שי םדאו םדא לכלש ךכב ריכמ אוה םלוא ,ןוילעו ידעלב

 ודובכו וייח לש הזה ךרעב תוריכמה הלאכ תויהל תוכירצ תוינידמהו תויתרבחה ןוגראה תורוצ

 ,טרפ לכל שיש ןורקעל תידוסיה תוביוחמב יוטיב ידיל אב הז ךרע ,םיוסמ ןבומב .טרפ לכ לש

 תויוכז .םדא אוהש ינפמ "ולש" ןהש דוסי תויוכז המכ ,יח אוה הב הרבחה גוסל רשק ילב

 תרוסמ תרגסמב ."םלצב ארבנ" םדאה לש ותויה םצעמ וא ,ישונא ותויה םצעמ תועבונ הלא

 םזינמוה םלוא ."םדאה דובכ" לש לעה ןורקע לע תססבתמכ וז השיג םיראתמה שי םדאה תויוכז

 םדאה ךרע לש ןויערה ,הלאכ תורבחב .'תויוכז חיש' ןהב ןיאש תורבחב םג םייק תויהל לוכי

 אמגוד .תורבח לעו םישנא לע תולטומה תוירסומה תובוחה ףקיהב ןויד תועצמאב ורהנוי ודובכו

 תילרביל היצאירול ןעטא ,ךשמהב .תינאיטנקה הדמעה אוה תויוכז חיש אלל םזינמוהל תטלוב

 תתלו ,יטסילאודיבידניא וא ילרביל תויהל בייח וניא םזינמוה יכ שיגדהל בושח ןאכ .םזינמוה לש

 םיתעל תואצוי תוינרדומ תויטסינמוה תורות ,השעמל .טרפ לכ לש ימצעה ושומימל יזכרמ םוקמ

 לש םויקה תועמשמ תא ששורמו דדרמ אוה יכ ויפלכ תונעוטו ,ילאודיבידניאה םזילרבילה דגנ

 .ישונאה םויקה תועמשמ םעו תוצובק םע םייחרכהה םהירשק תא קתנמ אוהש ךכב ,םיטרפ

 תושקה תחא איה יכרע םזיביטלר רסוח םע )םזילרבילה לש ךרע אוהש( םזילרולפ בשייל תורשפאה לש הלאשה 21
 תורבחב ךוניח ןוגכ תובכרומ תוישעמ תולאש לע ,ןבומכ ,תלצוא איה .ונימיב ירסומ-הטמהו ירסומה חישב תובכרומהו
 םיירוטסיה םיביטרנו ,בכרומ טקילפנוק ,ונלצא ומכ ,ןהב שיש תורבחב דחוימב תופירחמ תויעבה .תויתוברת-בר
 יקוליח ידכ ךות םזילרולפל ךוניח ירשפא דציכ" ,בוקינלוקש 'ש ואר רורבו דקוממ ךא רצק ןוידל .םידגונמ םיננוכמ
 תירבעה הטיסרבינואה ,'ט ץבוק ,םירומ תומלתשהב תויגוס :תיתוברת-בר הרבחב תוברתל ךוניח ,"?םייתימא תועד
 .0002 ,ךוניחל ס"היב ,םילשוריב
 תפוקתב התייה םזינמוהה לש הנושארה העפוהה ,תירוטסיה .םומע אוה תושיג וא תועונת רואיתכ 'םזינמוה' יוטיבה 31
 תודמעל תסחייתמ ינניא ,רהבויש יפכ .הלכשהה תפוקת לש הפוריאב התייה רתוי תינרדומה התעפוה .הילטיאב סנסנרה
.תומייוסמ תוירוטסיה תופוקת לש וא םימייוסמ םיגוה לש
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 אל ןיבהל תלוכיה וא הנבהה ןמ לבא .ול רז וניא ישונא רבד םוש יכ רמול )ךירצו( לוכי טסינמוה

 תיחרכה איהש ,ןהש יפכ םישנא לש תופדעהה תאו תוטלחהה תא דבכל תונוכנה .הקדצהה תעבונ

 תוטלחה לש ךרעה יבגל תוילרטיינ תבייחמ הניא ,הב ריכהלו םהלש הימונוטואה תא חתפל ידכ

 ףאו תועטומ תויהל תולוכי ,הקומע הנומא ידי לע תוענומה ,תונכ תוטלחה םג .הלאכ תופדעה וא

 תלבק אקווד .ךפהל .גוהנל יואר ךיא תעבוקה רסומ תרות רתיימ וניא ,ןכל ,םזינמוה .תועשופ

 לש וא לאה לש םיכמסומ םינשרפ לע אלו – םישנא לע הליטמ םייחה לע תישונאה תוירחאה

 .ערה ןמ ענמיהלו ,בוטב רוחבל הבוחה תא - עבטה

 שפנ ףוריחב לולשת איה ךא ,יתד תויהל םדא תבייחמ הניא תיטסינמוה השיג יכ ןייצל רתומל

 ןיאש הלודג תיתד תרוסמ ףא הריכמ ינניא ,ןכ ומכ .ימיטיגל-אל אוה יתד םייח חרוא היפל השיג

 הנממש תיטסינמוהה תרוסמה ,תורחא םילמב .םלועה תנומתב םדאה לש ותויזכרמל תוסחייתה הב

 הניאש יאדוובו ,תינוליח חרכהב איהש תרוסמכ ,ייניעב ,תיארנ הניא תלעופ ינא הכותבו האב ינא

 וניאש ינוליח םדא תויהל לוכי ,המודב .טסינמוה תויהל ךירצו לוכי יתד םדא ,ייניעב 41.תיתד-יטנא

 ךרע תניחבמ םדאה ינב לכ לש יסיסב ןויוושב ריכמ אוה ןיאש ינפמ ןיב ,רקיעו ללכ טסינמוה

 ,יתניחבמ .הב םירבחה םיטרפה ינפ לע הצובק וא ןויער רידאמ אוהש ינפמ ןיבו ,םהלש םדאה

 תבייחמ איה .התוא תבייחמ הניאו תדה תא תללוש הניאש תיכרע המויסקא אוה םזינמוה ,אופא

 ןיב הריחב םדאל היהתש םגו ,ישפוח םדאכ וא יתד םדאכ תויחל תנגומ הריחב םדאל היהתש

 תוליהקל תוכייתשה וא תויתד תווצמ לע הרימש לש תונוש תודימ ןיבו ,יתד תויהל תונוש תורוצ

 תרגסמב "תושרופ" תוצובקל ךייתשהל וא חתפל ,ותד תא רימהל ,לשמל ,יאכז םדא ,ימעטל .תויתד

 וייחב בושח דיקפת תואלממו ,תוימיטיגל ןה הלאה תוריחבה לכ ,תיטסינמוהכ ,יתניחבמ .תחא תד

 תא שממל םדאל רשפאל ,ןורקעב ,הכירצ םייח ונא הב תינידמה תרגסמה .ןהב רחובה םדאה לש

.הלאה תוריחבה

 ,תיטסינמוהה השיגב .תיתד השיג ןיבו "םתס" תיטסינמוה השיג ןיב חתמ ,ןבומכ ,שי ,תאז םע דחי

 שיש ךכבו טרפה לש ותויזכרמב ןימאהל תנמ לע ךוויתב ךרוצ ןיאו ישוק ןיא ,יתד טביה אלל

 םדאה ינבכ הלש תוסחייתהה םוחת תא האור ,הביט םצעמ ,תיטסינמוהה השיגה .דוסי תויוכז ול

 תיטסינמוהה דוסיה תחנה .ןימ וא םואל ,הנומא ,תד ,עזג לש הנחבה אלל ,םתוישונא לשב ,םלוכ

 יזכרמ דיקפת תואלממכ תוצובק לש ןמויק קידצהל לוכי םזינמוה .טרפכ טרפה לש וכרע איה

 םיטרפ ןיב הלאכ תוצובק תושועש תונחבה םג קידצהל ךכ ךותמו ,תומואו םיטרפ לש םהייחב

 רשפאמ ןכלו ,ןהינימאמל תותד לש ןתובישחב ריכמ םזינמוהה .םירחא םיטרפ ןיבו ןהב םירבחה

 קידצהל לכוי אל םזינמוה לבא .הב םייחה הלאל תיתדה םייחה תרוצ תנתונש ךרעה תא דהדהמו

 ,"הנידמ תד" ידי לע תורחא תותד ינב לש םתפידר תא וא ,תרחא תד ינימאמ לע תחא תד תייפכ

 .ליטהל רבעב וסינ תותדש ,תונמאה וא עדמה םוחתב ,תישונאה הריציה לע תולבגהה תא םג ומכ

 ךרעה רכומ יהשלכ תדב יכ ןכתיי .תיהולא-תינומא-תיתד איה דוסיה תחנה ,תאז תמועל ,תדב

 ,תבצועמו תויפיצפסה תויתדה תונומאה ידי לע תבתכומ היהת וז הרכה ךא ,טרפה לש יזכרמה

 לכבו תורודה לכבו .םירויפיפא המכ ויה הפוריאב םזינמוה לש הנושארה העפוהה לש םילודגה םינורטפה ןיב ,ןכאו 41
 .םתדבש םייטסינמוהה תודוסיה תא סנה לע ולעהש םילודג םייתד םיגיהנמ ויה תותדה
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 םדא ךירצ ךיא תולאשה ןמ קלח תוחפל ,תיתדה תרגסמה ךותב .ןהידי לע ,תלבגומ ףא ילואו

 יניינע לכ לע הלח איה םאה( תדה לש התוכמס ףקיה אוה המ הלאשהו ,תדה יפ-לע תוכתחנ גוהנל

 המצע איה )תווצמ לע קר וא תמאה תועיבת לע םג הלח איה םאה ,םקלח לע קר וא םדאה

 טסינמוה .הב םילבוקמה םינונגנמב ,תדה ךותמ תוכתחנ תויתד-םינפ תולאש .תיתד-םינפ הלאש

 לש תויכרעה תונקסמה תא ומאתיש ךכ ותד תווצמ תא שרפל םיכרד אוצמלו שפחל לוכי יתד

 הבושתה יכ ונעטיש תד ישנא ויהי יכ תויהל לוכיו ,תיחרכה הניא וז האצות םלוא .ינוליח טסינמוה

 ךרדב .תיטסינמוה השיגב לגודל תבייחתמ האריתש תירסומה הנקסמל תדגונמ תבייחמה תיתדה

 ,הלש תוטלחהה תלבק ינונגנמ תאו היתורוקמ תאו תדה תא ומצע לע לבקמ וניאש ימ ,עבטה

 לש וזכ הטיש לומ םמוקתהל לולע אוה ,ךפהל .הלאה תוטלחהה ירצות תא ומצע לע לבקי אל

 םמוקתהל לולע אוה דחוימב .םייתרבחו םיישונא-ללכ םיאשונ ול םיארנה םיאשונב אירטו אלקש

 לועפל שרדיי אוה םאו ,הלא םיניינעב אוה ויתונקסמ םע הנשגנתת יתד-םינפה ןויעה תואצות םא

 .םינימאמל תופקת תוארנ ןהש ינפמ קר תויתדה תונקסמל םאתהב

 .ירלוקיטרפ ןורקע לכ תמועל לע-ןורקעכ םזינמוהה לש םילודגה ויתונורתימ דחא ץוענ ,יתניחבמ ,ןאכ

 ביכרמ ןהל שי ,עבטה ךרדב ,תותד .ילסרבינוא ,יקלח ןפואב תוחפל ,קומע ןבומב אוה םזינמוה

 םינימאמ םניאש הלא ןיבו תדה ינימאמ ןיב הנחבה לש קזח ירלוקיטרפ ביכרמ דצל ילסרבינוא

 .תוירלוקיטרפ וא תונוש ללוש וניא םזינמוה ,בוש .תורחא תותדב םינימאמה הלא וא תד לכב

 הרוצב עבקיהלו ךתחיהל םיכירצ הלאה תוצובקה ןיב םיסחיה יכ ועמשמ לע-ןורקעכ ודמעמ לבא

 ללוכ אוהש ינפמ וזה הנוילעה תוכמסה תא עובתל םזינמוהל לק .ומצע םזינמוהה םע תבשייתמה

 לוחל ןה ףא תורומא ,ותמועל ,תותד .םדאה ינב לכל תינורקעו תיתלחתה תינויווש תוסחייתה וכותב

 רדגומ םלועה ןמ לודג קלחש ינפמ רתוי השלח תויהל תבייח תאז תושעל ןתעיבת ךא ,םלועה לכ לע

 ענכשמ תויהל לוכי הז םינימאמה תניחבמ .תונוש תורוצב 'םירחא'כ וא םיכייש-אלכ ,חרכהב ,ןדי לע

 םיסחי .היעבה ןמ קלח איה ןורקעה לש תונוילעה תעיבת ,הצובקל ץוחמש הלא תניחבמ .בייחמ ףאו

 תרגסמ לכ ןיבו םזינמוה ןיב םג אלא ,תותד ןיבו םזינמוה ןיב קר אל םימייק הלאכ םיבכרומ

 .תוימואל ןיבו םזינמוה ןיב תובשייתהב ןודא רשאכ ,ןלהל וז היגוסל בושא .תירלוקיטרפ

 

 םייוויצהו רסומה רוקמ .םיינוליח םיטסינמוה ינפ לע םיוסמ ןורתי ,הרואכל ,ןאכ שי םייתד םישנאל

 רוקמ אוה המ .תדב הדסמתהו השרפתהש יפכ ויתווצמ לש תכרעמהו לאה אוה םייתד םישנא רובע

 ןיב יאמיכלאה רבעמה תא םרובע תושעל לוכי ימ ?םיטסינמוהה לש םינוילעה םיכרעהו רסומה

 ןורתיה יכ תוארל בושח ?יטסילרוטנה לשכה לע רבגתהל םהל עייסי ימ ?"תויהל ךירצ"ה ןיבו "שי"ה

 .לאב םתנומאב אלא ,תווצמ תרימש םיללוכה ,םהייח תוחרואב ונניא ,וז הניחבמ ,םייתד םישנא לש

 לע תולאש תאלעהמ םירוטפ ןכא – הביטימו הלוכי לכו תעדוי לכ איהש תוהולאב םינימאמש ימ

 תכמסומה תונשרפה יבגל תולאשמ םירוטפ ויהי אל ,ןבומכ ,םה םג .םתנומא לש ןוילעה רוקמה

 םתויתדש ,םיטעמ אל תווצמ ירמוש שי .יטרפ ןיינע איה לאב הנומא לבא .םישנא ידי לע תעצומה

 םמצע לע לבקל הטלחהה הרקיעב איה םהלש תויתדה .לאה לש ומויקב הנומא הרקיעב תללוכ הניא

 םניאש םישנא ,הדימ התואב .םייתליהק ,םייתרבח ,םיישונא – םיבכרומ םילוקישמ ,תווצמ לוע

 ןורתיה יכ יל הארנ ןכל .םיבכרומ םימעט לש תשק התואמ ,רסומ לוע םמצע לע םילבקמ םינימאמ
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 םינוילעה םיכרעלש ךכב ריכהל ,ימעטל ,םיכירצו םילוכי םיינוליח םישנא .תואיצמה ביוחמ וניא הזה

 .ורואל םתלועפו םתוגהנתה תא קודבל םיבייח םהו 51,יטמויסקא ,ירסומ ףקות שי םהלש

 תכרעמה .יביטמרונה רשועהו ,םייחה יסכט ,תואדווה אוהו ,ףסונ ישעמ ןורתי שי םייתד םישנאל

 ,לאל תונמאנ לש לעה-ןורקע קר הב ןיא .הרורבו תדסוממ איה תווצמה ירמוש לש תירסומה

 ,לכ-תוקבוח תותדב רקיעב .תכמסומ תונשרפ ןהל םינתונש םידסממו תוכלה יפוג םג הב שי אלא

 .םייזכרמה םייחה ירבעמ לכל דואמ הרישע תכמות הביבס תקפסמ תיתדה תרגסמה ,תודהיה ןוגכ

 םדאל קפסל תולוכיה תונגרואמ תוליהק ול ןיאו ,דחוימב םומע לע-ןורקע אוה ,ותמועל ,םזינמוהה

 ,וא ,החפשמה תמקה תחמש םע דדומתהל הסינש ימ לכ .הביצי תישונא הכימת וב קיזחמה

 םילגרההו םיטסקטה לעב ,בטיה ןכומה רשועה ןיב לדבהה תא ריכמ ,התימ לש לבא םע ,לידבהל

 ,היתוליהק לע םדאה תויוכז תעונת .ומצעל עוריא לכב ןכות אלמלו רתלאל ךרוצה ןיבו ,םיקיתעה

 םגש אלא .תדסוממ תכרעמ םג םזינמוהל תתל ןושאר ןויסינ איה ,ולוכ םלועבו תונוש תוצראב

 תוליהקה גוס תא ,ןורקעב םג ,רוציל הלוכי איה ןיאו ,דואמ תיקלחו דואמ המומע איה וז תכרעמ

 .תרחא וא וז תירלוקיטרפ תוברת לע תויונב תויהל תובייחש

 

 רתיוושמ .ינוליחה ידוהיה לש רגתאה ןמ קלח םיריבסמ םה .דואמ םיבושח םילדבה םה הלא

 תודהיב החתופש תוברתה ןמ םירכינ םיקלח לע םג אלא תווצמה תרימש ןורקע לע קר אל

 המ לש רבד הז ןיא .השדח תוברת ומצעל ןנוכל ךירצו ,רסח ומצע תא אצומ אוה – תיתדה

 יתשב .םיינורקע םניא םילדבהה תירסומ הניחבמ יכ רמול בושח וז הדוקנב ייכרצל לבא .ךכב

 תלבק הנשורדתש ,תוירסומ תומלידב םישנא ולקתיי - תיטסינמוההו תיתדה – הלאה תוכרעמה

 תוירחאה תא ליטהל היהי רשפא יא ,ןהיניב םילדבהה תורמל ,תוכרעמה יתשב .תירסומ תוירחא

 תא תושעל הבוחה .םיצרענ םיגוה וא הכלה יקסופ הלא םא ןיב ,ץוחבמ והשימ לע תירסומה

 לעופ אוהש לככ ,ומצע םדאה לע איה ,בוטהו רשיה שרוד המ עובקל הבוחהו ,בוטהו רשיה

 ברה לש ותדמע תא תשרפמ ינא .תיטסינמוה הדמע וז .תויביטמרונהו תויתרבחה ויתורגסמ ךותב

 תיתד-תיטסינמוה הדמעכ ,והנחמ ךותמ הזע תרוקיב לומ םג הנמאה לע דומעל ותונוכנ תאו ,ןדמ

 .תפומל

)יטילופ( םזילרביל .3

 םילאידיא לש תנווגמו הלודג הצובק ראתמה ,יידמל םומע גשומ אוה םזילרביל ,םזינמוה ומכ

 הכז הזככו ,תויברעמה תיטרקומדב יזכרמה יטילופה ןויערה אוה םזילרבילה .םייטילופו םיירסומ

 ןיבש וז ,תחא תיזכרמ הנחבה הבושח ,הז בלשב ,ייכרצל .תורפסב םיבחר םינוידל הנורחאה תעב

 ,םיבר םיגוה ידי לע םינורחאה םירושעב החתופש ,ירסומ לאידיאכ םזילרביל ןיבו יטילופ םזילרביל

 םזילרבילה .םזינמוה לש תיחרכה תרזגנ אוה יטילופה םזילרבילה קר .סלור ןהו'ג ףוסוליפה םשארבו

 .םזינמוה לש תיחרכה אל ךא ,תיזכרמו ,תירשפא תרזגנ אוה ,תכמות ינא וב םגש ,ירסומה

 תחאכ תדה תא םיאורה הלא תאו ,ותוא איצמהל ךירצ – םיהולא ןיא םא יכ הרימאה תא הניבמ ינא ךכ 51
 .םגישהל תרחא ךרד ומצעל רדסל היהי בייח – תדה לש תונורתיב הצור וניאש ימ .רתויב תובושחה תוישונאה תואצמהה
 ,םיחלצומ םניא הלאה תונויסינה יכ טופישה תא תאטבמ תינרדומה הפוקתה לש תשדוחמה תיתדה תוררועתההש ןכתיי
 .תוישונא תויעבל בוט הנעמ םיקפסמ םניאו
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 ןיב סחיה ךכ .םזינמוהה ןמ תבייחתמו תרזגנ רסומ תרותכ םזילרביל םג יכ םינעוטה שי

 הדימב תויהל ונוצרל ,ולש הימונוטואל דובכ םג ללוכ םדאה דובכ ,ייניעב .ילצא םיינשה

 תואורש ,דואמ תובושח תורוסמ שי יכ תודוהל תבייח ינאש אלא .ולרוגבו וייחב טילש תמיוסמ

 תוכרעמה רשא ,םייתועמשמ םייטסינמוה םיביכרמ ןהב שי רשאו ,קהבומב תויטסינמוהכ ןמצע

 61.תוילרביל יטנא ףאו תוילרביל אל ןה ןהילע תוצילממ ןהש תוינידמהו תוירסומה

 ,יתניחבמ .םהיבגל הנוש ילש הנעטה דמעמש אלא ,םזילרבילה יגוס ינשל ,ןכל ,ןעטא הז קרפב

 ןהש תוצובק ירבח םג ולבקל םיכירצו ,תוילסרבינואל הקזח העיבת לעב אוה יטילופ םזילרביל

 תרות איה ,תאז תמועל ,רסומ תרותכ םזילרביל .)ונממ םינהנ ףא םהש יפכ( תוילרביל ןניא ןמצע

 םלוא ,תורחא תורות ינפ לע ותוריחלו םדאה דובכל רתוי םלש יוטיבכ ייניעב הפידעה רסומה

 ינא .ילרביל וניאש ,הנוש ןפואב םדאה תלואגל ךרדה תא םיאורה םישנא שיש ךכב הריכמ ינא

 ינאו ,ךרע תולעב םייח תורוצכ )ללכ ךרדב( ןתוא האור ינא םלוא ,תועטומ הלא תושיג יכ הרובס

 םייקל דיפקא ,תאז םע דחי .םהידעצ תא רצהל וא ןרואל םייחש םישנא ףודרל תונויסינ החוד

 ,םירחא לש םתוריח תא וא ,ילש יתוריח תא םצמצל הלא םייח תורוצל רשפאת אלש הנידמ תטיש

 .םהיכרעו םהיתופקשה יפל לועפל

 ,םזינמוה ,ייניעב ,יכ רבכ יתזמר .םיבר םישוריפל ןתינש ,םומע גשומ אוה םזילרביל םג ,רומאכ

 תושעל הצובק לש התוריחל וא טרפ לש ותוריחל רושיא וניא ,ונממ רזגנה םזילרבילה גוס ףאו

 תושעל םהל חנה" לש שדוקמה ןורקיעה ןמ דואמ הנוש םזילרביל .םהל בוט הארנש המ לכ

 רע וב הקיזחמ ינאש םזילרבילה .תאזכ תוליעפ לש תואצותהו ןכותה לש הניחב ילב ,"םנוצרכ

 ,תילילשה תוריחה יכ הדבועל םג לבא ,ןילרב והיעשי לש "תוריח לש םיגשומ ינש" ןיב חתמל

 םישנא לש םנוצרל ףא אלמ לקשמ תנתונ הניא ,םידחא םיילרביל םיגוה יניעב תיזכרמכ תשפתנה

 הזכ שומימו .תוצובקב אלא םתוא שממל רשפא יאש תוריח יגוס שי ,ףסונב .תיתועמשמ תוריחב

 .םיטרפה ןמ דחא לכ לש תילילשה תוריחה לש תומיוסמ תולבגהל איבהל טלחהב לולע

 יכ קר רמוא .הלא םיאשונ ביבס החתפתהש ,הבושחהו ,המוצעה תורפסל ןאכ סנכיהל ןבומכ הלוכי ינניא

 וניא קהבומב אוה יכ ךא ,תוצובק לשו םיטרפ לש הימונוטואל לקשמ ןתונ וב תכמות ינאש םזילרבילה

 .תיקלח תיביטמרונ תרגסמ אוה ,םזינמוה ומכ ,םזילרביל םג .םהלש תוטלחה וא תויוליעפ יבגל ילרטיינ

 לש יובירל ךרע ןתונ םזילרבילה .תועמשמ ילעב םיישונא םייח לשו ,םיבוט םייח לש תורות ןנשי ודצל

 הרבחה ןמ שורדל וא ,ערב רוחבל רתיה וב ןיא םלוא .ןהיניב רוחבל תוריחלו ,םיבוט םייח לש תורוצ

 הז .תוצובקה לשו םיטרפה לש ערהו בוטה תוסיפת לע ןכל היהי ירקיעה חוכיוה .הלאכ תוריחב דבכל

 חונימב 71.ןורתפ ול שי יכ חינמ םזילרבילהש חוכיו אלא ,ומצע םזילרבילה ידי לע ערכויש חוכיו וניא

 םיטרפ לש לוצינבו רוכינב קבאמ אוה הלא תורוסמ לש רהצומה לאידיאה .תויטסיסקרמה תורוסמה ןה תטלוב אמגוד 61
 הרוטטקיד"ו ,תודמעמה תמחלמ םויס ,הנידמה לוסיח לש אוה ינידמה ןורתפה .רוצייה יעצמא ילעבו קושה תוחוכ ידי לע
 תירשפא איה תודמעמ אלל הרבח םא רורב אל .תידמעמ-לאה הרבחה לא ךרדב יחרכה רבעמ בלשכ "ןוירטלורפה לש
 .הכפהמה לש היגולואידיאה םשב יוכיד לש המוצע הדימ וקידצה הלא תורוסמ ,םייתניב .היוצר וא
 תרוסמה יכ הרימאב קפתסא .לבלבל לולע רבדהו ,םימיוסמ םיגוהל תורחא וא הלאכ תודמע סחייל בושח הז ןיא 71
 – לימ תא םגו – ירוגיטקה יוויצל םאתהב לועפל תוריחה איה תוריחה ולצאש – טנאק ומכ םיגוה תללוכ תילרבילה
 לש ותלועפ יכ תוארהל התוא בייחמו ,הנובת וא רסומ לש םימעטמ לועפל םדאמ שורדל הרבחה לש החוכ תא ליבגמש
.םזילרביל לש םיבושח םיביכרמ יל תוארנ ,ןורקעב ,תודמעה יתש ,ןכאו .רחאל קזנ םורגת םדאה
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 יובירב האור אוה ,תאז םע דחי .ילרטיינ אלו ,יטסינויצקפרפ אוה וב הקיזחמ ינאש םזילרבילה ,לבוקמה

 ולש םזינויצקפרפה ןכלו ,"הנוכנ תחא תירסומ הבושת"ב ריכמ וניא אוה .ךרע ףאו תואיצמ תויואר תושיג

 חותינה לש תוכלשהב קוסעא רשאכ ,ןלהל הז אשונל בושא .וב קומעה ילרבילה דוסיה תא שילחמ וניא

 .יטילופה םזילרבילה לש ותוהמ אוהש ,היקוחו הנידמה לע הזה

 ןוידב .תוילרביל תונשמ לש ,םוכחתלו ןודיעל איבהש ,בר יתרוקיב ןויד ואר םינורחאה םירושעה

 םישנא האורה יניצר םזילרביל ןיא ,לשמל ,ךכ .תומיוסמ תוירואית וחנזנו םילדבה ושגדוה הזה

 לדבה שי ,תאז םע דחי .םהיתופדעה תא םיעבוק םה ובש ללחב םייחה ,םידדובמ םיטרפכ

 ,תוינתליהק תושיג ןיבו ,םיטרפה לש הביטקפסרפה תא שיגדמה ,ילאודיבידניא םזילרביל ןיב

 .תויוברתבו תורבחב םילעופו םיבצעתמו םילדג םלועל םיטרפ יכ הדבועה תא שיגדהל תוטונה

 םזילרבילה לש דוסיה תוחנה דגנ םינעוטה הלאכ תונתליהק ימעטמ םזילרבילה ירקבמ ןיב שי

 תוריחל תוביוחמ םיבלשמ ,םהילא תפרטצמ ינאש ,םירחא .)לדנס ןוגכ( לכו לכמ ילאודיבידניאה

 ךכ( םיטרפ לש םתחוורבו םהייחב הלש תובישחלו הליהקה יכרוצל תועדומו תושיגר םע ,טרפה

.)זנגו לטרבלה ,תילגרמ ,זר ,הקילמיק םישוע

 .םשבגל בוט הב ךרדב ןהו םיינידמה םירדסהה ינכתב ןה קסוע ,גלזמה הצק לע ,יטילופ םזילרביל

 םיטרפב םיעגופ םניא דוע לכ תוצובקהו םיטרפה תוריח :םיכירדמ תונורקע ינש ול שי ,וניכרצל

 אל תוצובק ידיב םידיחי לש הייפכ רסוחו .הרבחה יניעב םיבייחמכ םיספתנה םיכרעב וא םירחא

 האיציה תוכז לע הנגה תועצמאבו ,וזכ הייפכל הנידמה חוכ תא סייגל בוריס תועצמאב תוינידמ

 .ןנוצרל דוגינב ןתוריח תא תוליבגמש תוצובקמ )תוצובק-תתו( םיטרפ לש

 אלו םיינידמה םירדסהה לש תרגסמה תונורקעב ןד יטילופה םזילרבילה יכ בוש שיגדהל בושח

 תבייחתמ האצות אלא ,תאזה תיביטמרונה תכרעמה לש תירקמ האצות וניא הז ןייפאמ .םהיטרפב

 הרבחב םיינידמה םירדסהה יטרפ תא שבגל שפוחה תא םג תללוכ תוריחה יכ הדבועה ןמ

 םזילרבילה ,וזמ הריתי .תוצובקה לשו םיטרפה לש בוטה תוסיפתו םהיתופיאש ,םהיתופדעה יפל

 וניא ףאו ,םיבר םימוחתב תוילרביל-אל תודמע םהל שיש תוצובק ףאו םיטרפ לבקמ יטילופה

 .םהיתוליהקו םהיתב לש יטרפה םוחתל קר ןתוא םחות

 םזילרבילה .תולוספו תועטומ ול תוארנ הלאכ תודמעש ,רסומ תרותכ םזילרבילהמ הנוש אוה ךכב

 םיחנומב םיבוטה םייחה תא םיאורה הלאו םילרביל 'םיקבאנ' הכותבש תרגסמה תא רצוי יטילופה

 םייטילופה םירדסהה לש םנכות לע םגו םיטרפ לע תויניצר תוריח תולבגה תוקידצמה תורטמ לש

 רשאמ ךרעכ םזילרולפל תוביוחמ רתוי שי יטילופה םזילרבילל ,ילסקודרפ ילוא חרואב .הרבחב

 תוצובק לש החירפו םויק םג דדועי יטילופ םזילרולפו רחאמ תאז .רסומ תרותכ םזילרבילל

 תולבוקמ תוילרבילה תומרונה הבש הרבח ףידעמ היה רסומ תרותכ םזילרבילה דועב ,תוילרביל-אל

 .הרבחה יקלח לכ ידי לע תומנפומו

 םימיוסמ םיאנת םימייקתמ דוע לכ ,תוילרביל אל םייח תורוצ לש הלבק םג בייחמ םזילרביל

 יבגל ללוכ ,תד יפלכ תונלבוס ,הז ןבומב .)ןתוא תמייקמה הליהקה תרגסממ תאצל תוריח ןוגכ(
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 .םזילרבילה ןמ תבייחתמ ,הלש םיילרביל יתלבה םיביכרמה

 קר ןניא ,תורבדיהה ךרדב הריחבה תוברל ,וז הנמאב ןהב תטקונ ינאש תודמעה יכ איה יתנעט

 תיתד תודהי לבקל בייח יאדוו םזילרביל .ונממ תובייחתמ ןהש אלא – םזילרביל םע תובשייתמ

 ךירצ ,הישוריפמ קלח יפ-לע ,תידוהיה תדה לש םיילרביל אלש םיביכרמה יבגל םג םלוא .תילרביל

 הייפכ קידצהל לוכי וניא לרביל :םייזכרמ םיגירח ינש ךכל .תונלבוס תוחפל תוארהל םזילרבילה

 שפוחו תדל תונלבוסה םשב ,קידצהל לוכי וניא אוהו .הב הצור וניאו ןימאמ וניאש ימ לע תיתד

 יבגל רתוי השקה עטקה .ךכב ץפח וניא םא םג תיתדה ותליהקב רבח ראשיהל םדא תייפכ ,תדה

 ,הב תויחל ךישמהל םיצפחה ,תיתד הצובק ירבח לש תונעט יבגל הנידמה תדמע אוה םזילרבילה

 יל ןיא וז הדוקנב .םהיתויוכזב תעגופ םתליהקב לבוקמה השוריפ יפ-לע תדה יכ םינעוט ךא

 גוהנל תויתד תוליהק לע תופכל הטונ וניא ילש םזילרבילה לבא .תיללכו תטלחומו תצרחנ הדמע

 .היחרזא לכ יפלכ המצע הנידמה ןמ םישרדנה תוסחייתה לש וא ןויווש לש תונורקע יפל ןהירבחב

 תונשל חילצמ וניאש ימ ,המצע תא רמשל הצובקה תוכז ןיבו תוריחל םיטרפה תוכז ןיב תושגנתהב

 לש תיביטקפא היצפואב ,תילרבילה הנידמה תניחבמ ,קפתסהל ךירצ ותצובק יללכ תא םינפבמ

 .הנממ האיצי

תוימואל .4
 

 תוימואל – הרכהל יטילופ םזילרבילו םדא תויוכז ,םזינמוה לש תילסרבינואה העיבתה ןמ לידבהל

 וא םדא לש תירלוקיטרפ תוכייתשה איה תוימואל .ןיינעמ םייניב דמעמב תאצמנ )תד םג ומכ(

 ךירצ םדא לכ יכ ,תילסרבינוא איה התוא ודבכיו הב וריכי םירחאש העיבתה לבא .הצובק

 לועפל תוצובקל וא םישנאל ריתהל תילסרבינוא העיבת ןכל הפ שי .הלאכ תויוכייתשה ול הנייהתש

 .)תיללכה תיטסינמוהה תרגסמה ןמ םיבייחתמה םיצוליאב( תוירלוקיטרפ תויצוביק תורטמ ןעמל

  

 םזינמוה לש ףאו ,םזינמוה לש תידוסי תיכרע תרגסמ ןיב הריתס לכ תאצומ ינניאש ךכל הביסה וז

 קלח .ךפהל .תידוהיה תוברתלו ידוהיה םעל יתוכייתשהל םג תועמשמ תתל ינוצר ןיבו ,ילרביל

 ,החפשמ .ביוחמ אוה ןהילא רשאו יח אוה ןהב תורגסמה ךותמ הנותנ דיחיה לש םייחה תועמשממ

 תויוכייתשה וא תוליהקל תוירשפא תואמגוד קר ןה תיתוברת וא תימואל ,תיעוצקמ ,תיתד הליהק

 ,"הזר" םדא םיחינמה םזילרביל וא םזינמוה .ןכותו קמוע ,תועמשמ םדאה לש וייחל תונתונה

 תוישונאה תא סנרפל תולוכי ןניאש ,תופודש תושיג ןה ,תיניערגה ותחפשמב וא ומצעב הצמתמש

 ,םיטרפ לש וזכ הסיפת םדקמה דחא בושח ילרביל הגוה אל ףא ןיא .הלש דימתמהו קומעה ןבומב

 לשו םדא לש תיטווקדא הסיפת ףא ןיא ,םאתהב .םתרבחמו םתחפשממ םיקתונמו םירעונמ

 .תוירלוקיטרפ תוהז תוצובקל םיטרפ לש תוכייתשהה לש תויזכרמה ןמ תמלעתמה ,תוישונא תורבח

 תדה שפוחב ןה םיריכמה ,םדאה תויוכז לש םייזכרמה םיכמסמב םג ורכוה הלא תותימא

 .םימע לש תימצעה הרדגהה תוכזב ןהו תודגאתההו
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 לש ןתובישחב ריכהל היושע )תילרביל ףאו( תיטסינמוה השיג םג יכ ךכב ריכמ ןכא ןדמ ברה

 תושירד םהבש םיאנתב יכ ,תאז םע דחי ,חינמ אוה .תימואל תוכייתשה לשו תוימואל תויוהז

 בייח – "ותוריחו םדאה דובכ" לש הלא םע תובשייתמ ןניא תיתדה וא תימואלה תוכייתשהה

 ,בייחמ חתמ שי םהיניב וליאכ הלאה םיינשה תא גיצמ אוה ךכב .םינורחאה תא ףידעהל לרבילה

 תבכרומ הלאה םיביכרמה ןיב סחיל יתשיג .שגנתהל בייח אוה םיתעלו ותוא בשייל ןתינ םיתעלש

 םא םימייק תויהל םילוכי םניא ותוריחו םדאה דובכ .תיטסינמוהה השיגה ךותמ אקווד ,רתוי

 וא תויתדה הלא ללוכ ,ולש תוימיטיגלה תויוהזה תא אטבלו שממל תונמדזהה םדאל תנתינ אל

 םיחתמ אלו ,תילרביל-תיטסינמוהה השיגה ךותב םיימינפ םיחתמ ןכל םה םיחתמה .תוימואלה

 81.תירלוקיטרפ תימואל וא תיתד השיג ןיבו הניב םיינוציח

 האב הניא תילרביל-תיטסינמוהה תרגסמה ךות לא םיחתמה לש הרבעהה .חייטל הצור ינניא

 ושענ םהב םירקמ ויה אל יכ וא ,םזינמוהה ןחבמב תדמוע תימואל וא תיתד המגוד לכ יכ רמול

 םישעמ הברה םג שי ,ונרעצל ,לבא .תוימואל תועונת וא תותד םשב םייטסינמוה-יטנא םישעמ

 ,ןכ ומכ .תוימואל-יטנאו תויתד-יטנא ףאו תוינוליח תויגולואידיא םשב םישענש םייטסינמוה-יטנא

 םייטסינמוה םילאידיא תבוטל ,םתד םשב ,םימחול יתד דסממ ישנאו תד ישנא ,םיבר םירקמב

 חתמ לכ לש אלא ,תפחוס אלו תינללוכ אל תויהל ,ןכל ,הכירצ םיחתמה לש הניחבה .םילענ

 תויתצובק תויוכז לבקל הלוכי הניא םדאה תויוכז תרוסמ יכ הנעטה תא ןכל החוד ינא .ופוגל

 םוקמ לכמו תוילאודיבידניא תויוכז לע תויתצובקה תועיבתה תא דימעהל שי יכו ,תוירלוקיטרפ

 יכ הנעטה תא םג החוד ינא ,ךכש ןוויכמ .תוצובק לש תועיבת לע הרורב תומידק תונורחאל תתל

 ,היכמותמ םיבר לצא .הנבומ חתמ שי םדאה תויוכז ןיבו )תונויצה( תידוהיה תימואלה העונתה ןיב

 שי יכ ןוכנ .תיניטסלפה וז ללוכ ,תורחא תוימואל תועונתב תיעמשמ-דח הכימתב הוולמ וז הנעט

 םעה לש תוכזה ןמ תומלעתה םיקידצמה הלאכ םניא םה ךא ,תועונתה ןיב םימיוסמ םילדבה

 לש תועיבתה לכ תא םיללושה לש םתנעט םע ,תינויע ,דדומתהל רתוי השק .תימצע הרדגהל ידוהיה

 הרורב הרוצב התחדנ איה ןכש ןאכ הב ןודלמ הרוטפ ימצע השח ינא ךא ,תימצע הרדגהל םימע

91.תילרבילה תורפסה תוברל ,תיתוגהה תורפסה ןמ רכינ קלח ידי לעו תימואלניבה הליהקה ידי לע

 תידוהיה תוהזהו ,דחא דצמ ,תיטסינמוה תוילרביל ןיב חתמה ןמ תומיוסמ תויעב לש הרבעהה

 הניא תיטסינמוה - תילרבילו תימואל השיפת ךותבש ימינפה חתמה לא ,ינש דצמ ,תימואל-תיתד

 ,םינותנ םיאנתב ,םאה תוארהל הכירצ ינא ןיידע .םפוגל םיחתמהו םיישקה תא ,ןבומכ ,תרתופ

 תושירד םע בושייל ןתינ יתלב ןפואב תושגנתמ ןניא ,תירלוקיטרפה תידוהיה תוהזה תושירד

 םיסחיב לפטל דחוימב בושח ,ונלש רשקהב .תילרביל-תיטסינמוהה תוביוחמה לש תוילסרבינוא

 תוהזו ,תידרח-תיתד תידוהי תוהז ,תימואל-תיתד תידוהי תוהז ןיב תידוהי-םינפה המרב םיבכרומה

 ,לשמל ,אתרק ירוטנ .תימואלה תוהזה תובישחב הרכהל יחרכה ןוכתמ וניא ידוהי םזירלוקיטרפ יכ ןאכ ריכזהל בושח 81
 ןויסינל רקיעבו ,םידוהיה לש םיימואלה םייוטיבל ליעפ ןפואב םידגנתמו ,דבלב תד איה ונימיב תודהיה יכ םישיגדמ
 לע ואר .1002 טסוגוא ,ןברד תדיעוב אתרק ירוטנ גיצנ לש ומואנ ,לשמל ,ואר .תידוהי םואל תנידמ םייקו ךישמהל
 .10.9.7 ץראה "ןברד תא שבכ ימ" גלש .י :ךכ
 רפס ,תידוהיו תיטרקומד הנידמב תויתוברת בר" :ךותב( "הריגהו תוימואל" זנג םייח לש ורמאמ ,לשמל ,ואר 91
 ביבא-לת תטיסרבינוא – תומר תאצוה ,)םיכרוע( רימש ןנור ,איגש יבא ,רנטואמ םחנמ ,"ל"ז יבצ-ןזור לאיראל ןורכיזה
lanoitaN זר ףסויו תילגרמ ישיבא לש םרמאמ םג ואר .143-063 'מעב  fleS  noitanimreteD  ," lanruoJ  fo  yhposolihP", 

lov  78 /9 ( 0991  ,) pp  164-934.
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 םידוהי ןיב םיסחיב .םייסקודותרוא אל םימרזל תוסחייתהה תלאש םג ומכ ,תישפוח תידוהי

 תידוהיה תוימואלה לשו תידוהיה תדה לש תינבומה תוסחייתהה תא ןוחבל ךירצ םידוהי-אלל

 לש תידוהיה הקיזה גוס ןיב הרורב המילה ןיא יכ ,ןייצל בושח .רוזאב םייחה םידוהי-אלה לא

 םג שי ךא ,תניועו תינדשח םידוהי-אלל םתשיגש תווצמ ירמוש שי .םידוהי-אלל ותשיג ןיבו םדא

 םדאה ךרע ןויוושו תוחיתפ ,םדא תויוכז סרוגה הנחמב םג ,ינש דצמ .םתדמע וזש םירומג םיינוליח

 .תווצמ ירמושו םיישפוח שי ,םידוהי-אלו םידוהי ןיב םיסחיב

 רחוב וניא םדאש ןיינע הקלחב איה תידוהיה הצובקל תוכייתשהה ,ןדמ ברה יניעב ומכ ,ייניעב םג

 וא תוקחרתה לש יביטיזופ השעמ תושעל טרפל שיש תושרב אוה הריחבה טביה ,יתניחבמ .וב

 הרוצב ,וא .תרחא תיתד הליהקל ךייתשהל תנמ לע הליהקה ןמ תרהצומ האיצי םהש ,תד תרמה

 ףרטצהל םישקבמ וא( םידוהי ודלונש ,םישנא לש תוריחה ,וישכעו ןאכ ונייחל רתוי תיטנוולרה

 אלו ,יוביר הב שיש תיתד תרוסמכ וא ,היצזיליביצכו תוברתכ ,םואלכ התוא שופתל )תודהיה לא

 םהש םוקמה לע טילחהל םילוכי הלאכ םידוהי .םיוסמ שוריפ יפל תיתרות-תינומא תדב תיצמתמכ

 הלאכ שיו שממ םיללובתמה הלאכ שי .םהייחב סופתל ידוהיה ירלוקיטרפה דוסיל תתל םיצור

 .הינפמ "ןנוגתהל" יעצמא םוש טוקנל ילב ,הריבס איה תאזכ תועמטיה ובש םייח חרוא םילהנמה

 תיינב לע הבשחמל ץמאמו ןמז םישידקמו ,םהייחב יזכרמ םוקמ ידוהיה םדוחייל םינתונ םירחא

 תוהז לש תורוצ םיחתפמ ףא וא םיצמאמ םהש ךות ,וזה תויזכרמה תא ופקשיש םייח תוחרוא

 .םהיתוסיפתל םימיאתמה ,תרחא וא תיתד ,תידוהי

 םישנא בייחל תנמ לע ץחלב ףא וא חוכב שומיש השעיי אל יכ םיבייחמ םזילרבילהו םזינמוהה

 רומשל םיצורה הלא יכ םיבייחמ םג םה ,ינש דצמ .תיתד וא תימואל ,תידוהיה םתוהז לע רומשל

 לשו םזינמוהה לש םיילסרבינואה תודוסיה ,רומאכ .תאז תושעל ולכוי הלא תוהז יביכרמ חתפלו

 היהת )תויתד וא( תוימואל תוקיז לע רומשל םישנא לש ךרוצב הרכהה יכ םג םיבייחמ םזילרבילה

 .ץראב תויחה תורחא תוצובק לע םג אלא ,םידוהיה לע קר אל תלחומ

םיירלוקיטרפ םייח תוחרואו בוט תוסיפת יוביר :םזילרולפ .5

 .תוירלוקיטרפ תוסיפת לש יוביר םיקידצמה ילסרבינוא דמעמ ילעב תודוסיב יתקסע התע דע

 יל ףתושמה תידוהיה תוימואלה דוסי תאו ,הלא תא קר אל שיגדהל יל בושח הנמאה לעפמל

 וניא תמכסומ תרגסמל קבאמה ,יתניחבמ .וניניב םילידבמה תודוסיה תא םג אלא – ןדמ ברלו

 ךרדל יתפדעה ,וזמ הריתי .םיבוט םייח תורוצ לש חותיפ רשפאל ךרד אלא ,תוילרטיינ ןיגפהל ילכ

 הנוכנהו הבוטה ךרדה איה יכרד יכ הרובס ינא .הרקמ וא תוחונ לש ןיינע קר הניא ילש םייחה

 .הב תויחל םישנאל

 יביכרמ שי .בוט תוסיפת ןיבו תוהז יביכרמ ןיב תובושח תונחבה המכ ןנשי םיירלוקיטרפה תודוסיב םג

 וא הריחב ,הלבק לש תבורעתב ,יתפקשה יפל ,םיעבקנ םירחא .רדגמ ןוגכ ,םינותנ טעמכ םהש תוהז

 רבודמ אל ןאכ םג .םילודג םילדבה תויהל םילוכי בוט תוסיפת ןיב םג .םיבושח הלא םגו הלא .בוציע
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 .םישגדהבו ףצר לע תועונתב רתוי אלא ,בוט תוסיפתו םייח תורוצ ןיב תודח תונחבה לע

 .תוינוליחה אוה יתא האיבמ ינאש תירלוקיטרפ תוהז לש רתויב בושחה ביכרמה ,ןאכ וניכרצל

 תפתושמ תרגסמ לש המודיקב תוזכרתהה ךותב םלעית ירובע הז ביכרמ לש ותובישח יכ הצור יניא

 .ךפהל .הקיר הלגעב תעסונכ ימצע תא האור יניא .םיידוהיה םייחה תוחרוא לש תורוצה לכל

 םייעבט-לע תוחוכ לשו םילא לש ךווית אלל ,ולרוג לומ םדא לש תימויקה תודדומתהה ,ייניעב

 .המצוע לשו תועיגפ לש אלפנהו ארונה ישונאה ףוריצל אלמ לקשמ תנתונה איה ,םיישונא-לעו

 תוריהיה אטחב אוטחל םילוכי ונחנא .םייח ונא וב םלועה ןמ קלח םיווהמ ,םדאה ינב ,ונחנא

 .תומדקתמ תורבח תמקה ,הריצי ,היינב לש ךרדב תועמשמ שפחל םג םילוכי ונחנא לבא ,תונדאהו

 תינוליח הנבות ךותמ םג עונצ תויהל ןתינו ,לאה לש ותונוילע תסיפת ללגב עונצ תויהל ןתינ

 .םוקיב םדאה לש ובצמ יבגל הקומע

 הלוכי וזכ הניחב .דוסיה תוחנה לכ לש תיתרוקיב הניחב תרשפאמ ,תויתדה ומכ אלש ,תוינוליחה

 הניאש ,תישונא הניחב איה םלוא ,תוילקידר תויטסימרופר תויטנל ומכ הריהז תונרמשל איבהל

 .)ןהלש תישונאה תונשרפה ידי לע – הזמ ער – וא( תויהולא תוארוה ידי לע שארמ תינתומ

 הניאו ,תישונא איה תוומה דחפו םויקה דוס םע םג ומכ ,ערהו בוטה תייעב םע ילש תודדומתהה

 הפ ןיא .היהתש הצור ינא ךכו .ותארי וא לאה תבהא ירוחאמ – ערל וא בוטל – תרתתסמ

 תונקסמ ססבלו קידצהל הבוחה לש תימצע הלבק הפ שי .ךפהל .תירסומ תוירחאמ תוקרפתה

 אלו ,תוירחאו תעמשמ ךותמ ,ונתוא ךילותש ןאל םדאה חור םע תכלל תונוכנ ןאכ שי .תוירסומ

 .תוישונא-לע תויושי לש םיכמסומ םינשרפ םעטמ םיחתפנה םינוויכלו תורגסמל שארמ םצמטצהל

 .םיריבכ םיישונא םיגשיהל ועיגה םייתד םישנאו תויתד תוצובק .האג ינא האצותה ןחבמב םג

 ויה םנמא .תוחפ אל םילודג םיגשיהל ועיגה ,הנווכב םיסרוקיפא ףא םקלח ,םיינוליח םישנא לבא

 תיתועמשמ המורת ללכ ךרדב לבא ,ם"במרה ןוגכ ,וידחי םימוחתה לכב תושעל ואילפהש םידדוב

 .דיב די םיכלוה םניא םייללכה עדמה וא תונמאל תיתועמשמ המורתו תיתכלה-תידוהיה הבשחמל

 לכב םידוהי לש טלובה םקלח לע םג דואמ החמש ינא לבא – םהייח םתרותש ימ שיש החמש ינא

 לעפמב תופתושה תשגרה לע החמש ינא .םיינרדומה תונמאהו ,טפשמה ,עדמה ,תואנידמה ימוחת

 היינע השיגרמ יתייה .יתשרוממ קלח םה םימוצעה ויגשיה יכ השגרהה לעו ,תיברעמה תוברתה לש

 יפכ שממ ,תימלועה תורפסהו תוגהה לש תונבותבש תוקמעהו האנהה לע רתוול יתשרדנ ול רתוי

 ויהי ירעצלו( יל םישיגנ םניא רבכ םיידוהיה תורוקמה ןמ םיקלחש ךכ לשב הדבא השיגרמ ינאש

 תוהז יביכרמו תונורתפ ,הארשה שפחל האלמ תוריח שוחל ינוצר .)םיאבה תורודל םישיגנ תוחפ ףא

 ,תירבע-תידוהיה וז איה תידוחייה יתוברתש ךכל תועדומ ידכ ךות ,הינפ לכ לע תישונאה תוברתב

 .הינווגו היביכרמ לכ לע

 ןבומב תידוהי הניא איה ,ןכא .'תידוהי אל' ,ךכ לשב ,איה תינוליחה יכרד יכ הרובס ינניא ,ףוסבלו

 וז ,ייניעבו .תאזכ ךרד איה יכרד םג .היידוהי תויהל תודחא םיכרד ןנשי לבא .תווצמ תרימש לש

 ירמוש לש םכרדמ ייכרעו יתוישיא לולכמל רתוי בוט הנעמ יל תנתונה היידוהי תויהל ךרד איה

 .תווצמה
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 ןיבו םזילאודיבידניא ןיבש הז אוה ונניינעל רושקה תוירלוקיטרפ תופדעה לש ףסונ בושח ףצר

 ףצר לע תונווגמ םייח תורוצל םישנא לש םהיתופדעה תא דבכל הרומא תרגסמה ,בוש .תוינתליהק

 ידיסחל םגו תומלשה תויפותישה תוליהקה ידיסחל )יטרואיתו ישעמ( םוקמ קפסל הכירצ איה .הז

 בייחמ וניא ומצע ונלש גולאידה .תויניערג תוחפשמ לש וא םיטרפ לש ףירחה םזילאודיבידניאה

 תיצרא המרב ןה ,תוינתליהק ללכ ךרדב שיגדמ יתד םייח חרוא ,הרואכל .וז הלאשב הדמע תטיקנ

 ירחא שופיח לש םיטלוב םייוטיב ויה ינוליחה דצב םג םלוא .תיתנוכש וא תיבושיי המרב ןהו

 תויתליהק םישפחמה םינוליח שי ,םויכ .תויפותישהו תויצוביקה תועונתב היהש יפכ ,תוינתליהק

 תויתרבח תורגסמב התוא םישפחמ םירחא דועב ,םייתד-םיידוהי תורוקמ לא הביש תרגסמב

 תאלעהו הכימתה תוצובק היה ןהינימל םישנ תועונתב בושח דוסי .רתוי תוקהבומ תוינוליח

 ץוביקה ןמ לחה ,תוינתליהק לש תונוש תומר ןנשי תויתד תוצובקב םג ,ינש דצמ .תישנה תועדומה

 'תיתצובק'ה התוליעפ רקיעו ,תוברועמ תוינוריע תונוכשב היחה תיתד הייסולכואב הלכו יתדה

 תוישגר תוליהק ןניא ,תידוהי-ללכה הרבחה וא ,תיחרזא-ללכה הרבחה .החפשמה תרגסמב אוה

 םוקמ שיו שי ,ינש דצמ .הזה ףצרה תרגסמב ןתללכהב העטמ והשמ שיו וז הניחבמ תויתועמשמ

 ילרטיינ אוה הנמאה לעפמש תורמל .תיתד וא תימואל ,תיתוברת ,תיחרזא תודיכל לע רבדל

 םיילרביל םיגוה םתוא לע תינמנ ינאש ינפמ תקזחתמ וילא יתייטנש יל המדנ ,וז הניחבמ

 תוצובקה ללוכ ,הצובק לכ לומ ותוריח לע ותדימעו ,טרפה לש ותובישח תא ןה םישיגדמה

 תויתליהק תוקיז לש ןתוינויחו ןתויזכרמ תא ןהו ;תיכרעו תימויק הניחבמ רתויב ול תובושחה

 .תועמשמ םיטרפ לש םהייח םילבקמ ןכותב קרש ,תויתוברתו

 ומכ הסיפת ,תויתוברתהו תויתליהקה תוקיזה תא ןכותמ תושיגדמ תויתד תורגסמש ינפמ אקווד

 יכ הארנ .תיתועמשמ תידוהי הקיז רמשל םיצורה םיינוליחל דחוימ רגתא הדימעמו תדדחמ ילש

 םלוה וניא תיאלקחהו תיפותישה תובשייתהה תרוצב תיפולח תיתועמשמ תרגסמ תונבל ןויסינה

 תשדקומה היגרנא תונפהל םיינוליח םידוהיל רשפאת הנמאה לעפמ תחלצה .םיבחר םירובצל דוע

 תורגסמו םיסקט ,םינכת לש תיבויח היינבל םייתד םידסממ דגנו תיתד הייפכ דגנ םיקבאמל םויכ

 .םייתד םניאש םיידוהי םייתוברת םינכת תולעב

 תוכרעמבו תורבחב ,הארנש יפכ .תירדגמה תוהזה תא םג שיגדהל בושח ,הנמאה יאשונ רשקהב

 ךותל קומע םנמא ולחלח הלא תועפשה .םישנ לש ןדמעמ לש תודחוימ תויעב שי תויתד םיניד

 םידסממהו םיללכה תושקונו יונישה ינונגנמ לש םתשלוח ךא ,תויוברתה לכב תינוליחה תוברתה

 םירשקהב .תידוהיה היסקודותרואב תוברל תותדה לכב ,תויתדה תוכרעמה ךותב רתוי הברה תטלוב

 תורישה אשונב ןהו לתוכב הליפתה אשונב ןה ,ישיאה דמעמה ינידב ןה יוטיב ידיל אב רבדה ונלש

 םיעגופו ןהילע םידיבכמ הלא םירדסהש םישנ לא יתוא תברקמ השיא יתויה תדבוע .יאבצה

 ,ירוביצה ןוידה לא הלאה םיישקה תא תולעהל ,הזה לוקה תא עימשהל רתויב יל בושח .ןדובכב

 .קפסמ הנעמ םהל ונתייש תונורתפ שפחלו ,לקשמ הלאה םיכרצל תתל

 הלאש ינפמ ,ייח תוחרוא תא םייקל ילש יתוריח לע ןגהל הצור ינא הנמאה לעפמב :םכסל רשפא

 לגו םייחה תוחרוא לש יובירה םצע לע םג ןגהל הצור ינא ליבקמב לבא .תורחבנה ייח תוחרוא ןה
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 תונפיהל יל רשפאת הנמאה לעפמ תחלצה .תורחא ןהייח תוחרואש תוצובק לש המודה םתוריח לע

 ,םייטסינמוה – ילש םיבוטה םייחה יביכרמ חותיפ לא הייפכה דגנו תוריחה לע קבאמה ןמ

 .דחאכ םייתד אל-םיידוהיו םיילרביל

III. הרדגהו םזילרולפ ,םדא תויוכז ,היטרקומד :לארשי תנידמ 
תידוהי תימצע

 תויוהז שיגדהל רוחבל םדא לוכי ותרגסמבו םזילרביל רזגנ ונממש ,םזינמוה לש דוסיה תוחנה

 םיינידמה םירדסהה לע םג ,ןבומכ ,תולצוא ןה .יללכ ןפואב תורבח לעו םישנא לע תולח ,תוימואל

 גולאידב ,תקסועכ ימצע תא האור ינניא .םייח םה הב הרבחב ץמאל ףואשל םיכירצ םישנאש

 .תישיאה המרב טרפה תויוכז ןיבו תימואל תוכייתשה לש תויוביוחמ ןיב סחיה לש תולאשב ,הזה

 היהי המכ דע .םכרדכ ןהילע תונעל םיאשר - ימעטל – םישנאו ,דואמ תובכרומ תולאש ןה הלא

 ?היידוהי אל השיאל ןיאושינ לש ןויערה לע בושחל וילע השקיש ךכ ינב תא לדגל ,לשמל ,יל בושח

 לדבה ילב גוז ןב ול רוחבל ותוריח לע הלוע תידוחייה תיתוברתה תרגסמה לע רומשל ןוצרה םאה

 "דרוי"ו "הדירי" איה ץראה תביזע היפל תשרומ ול ליחנהל הסנא םאה ,המודבו ?םואל וא תד

 רורב יל הארנ ?ידוהי-ילארשיה ביטקלוקב רבחכ ומצע תא תוארל ךישממש יממ תוחנ םדא ונה

 תדגונה תיכרע הדמע ,ולא תולאשב ,ףידעהל טלחהב לוכי דואמ ילרביל םדא םג יכ ןיטולחל

 ,םיבושח ול םיארנה םיכרע ןעמל – וכרד לע עיפשהל הצור אוהש ימ רובעו ורובע ,הריחב שפוח

 םיטסינמוה םישנאש ןורקיעה תא תלבקמ ינניא םינפ םושב .םעל המורתו תוכייתשה יכרע תוברל

 םישנא שיש היאר אהו .תישיאה תוריחה תא דימת ףידעהל ,םתדמע יפ-לע ,םיביוחמ םילרבילו

 ףאו םיישפוח םבור – תאזה ץראה לש םידסיימה רוד יכ קפס ןיאו .םילרביל םהש םיבר םייתד

 םייחה תברקהל דע ,תויטרפ תופדעה הברהל יללכה סרטניאה תא םידקה - תדה דגנ םידרמתמ

.לארשי ץראב תידוהי הנידמ לש התמקה ךרוצל םמצע

 שומיש םישוע םהב םירדסהה רקיעבו ,הנידמה לש םירדסהה תמר אוה וב םיקסוע ונאש אשונה

 ,םיברעו םידוהי – ונלוכ תא תרשל הרומא הנידמה .הלא םיאשונב ,הנידמה לש הפוכה החוכב

 לש הנסוחבו התומלשב לודג ןיינע יל שי ,טרפכ .םיינויצ-אלו םינויצ ,םיישפוחו תווצמ ירמוש

 .החוורבו םולשב הב תויחל תלוכי הנידמה יחרזא ראשלו יל וחיטבי הלא קרש ינפמ ,הנידמה

 םיירוביצ םייח הב שיש הנידמב םייחב ךרע האורה היידוהי השיאכ ,ןיינע םג יל שי ,ףסונב

 .הלאכ םייח םייקלו ךישמהל הנידמה לש התלוכי רומישב ,םיידוהי-םיירבע

 :םיביכרמ השולשל הנוע םתרגסמש םירדסה בינהל תוכירצ הלאה דוסיה תוחנה ,לארשיב

 םעה שמממ וב םוקמה איה לארשי תנידמש הדבועל יוטיבו ,םדא תויוכז לע הנגה ,היטרקומד

 ,םידמוע אל םויה לארשיב םימייקה םירדסהה ,ימעטל .תינידמ תימצע הרדגהל ותוכז תא ידוהיה

 - ןהב םידמועה – ןאכ םיעצומה םירדסהה ,ילש דוסיה תוחנה ךותמ .הלא תושירדב ,םאולמב

 לופיטל םג בוט סיסב תוחינמ ילש דוסיה תוחנה .םויה ונלצא םיגוהנה םירדסהה לע םיפידע

 םיגדמ הזה לעפמה .תחא הנידמב םייחה םינוש םירובצ ןיב םירחא תושיג ילדבהבו תוקולחמב
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 ןיב םיסחיה תתתשהל רתוי בוט סיסב םהב שיש םירדסה תובינמ ןכא ילש דוסיה תוחנה ךיא

 .תוידוהי תוצובק ןיב םיסחיב ונקסע הז רשקהב .םויכ לארשיב םיגוהנה ולא רשאמ תונוש תוצובק

 .לארשיב םידוהי אלו םידוהי ןיב םיסחי לע םג לוחל םירומא םיחנמ תונורקע םתוא

 

היטרקומד .1

 לדבה ילבו הווש סיסב לע ,םישנא לש םתוכזב הריכמה הדיחיה ןוטלשה תרוצ איה היטרקומד

 איה ,ןכל .םהל תועגונה תוטלחהה תלבקבו םלרוג תעיבקב ליעפ ןפואב ףתתשהל ,ןימ וא תד ,עזג

 ,ימעטל ,ןכל .ךפהל אלו ,הייסולכואה תחוור תא תרשל רומא ןוטלשה יכ ןורקיעה תא תעבוק

 שיגדמה ,תיסחי םצמוצמ ןבומ "היטרקומד"ל תתל בוט ,יתשיג יפל 02.םזינמוהמ תרזגנ היטרקומד

 ןילמוגה יסחיב ןודל ,ךשמהב ,ונל רשפאי הזכ ןבומ .תויטילופה תוטלחהב תופתתשה לש דוסיה תא

 םג ,היטרקומד םלוא 12.ינש דצמ תידוהיה הנידמהו םדאה תויוכז ןיבו דחא דצמ היטרקומד ןיב

 הייסולכואל תונותנ הנייהת הלאה תופתתשהה תויוכז יכ תבייחמ ןכא ,הלש רתויב רצה ןבומב

  .ןויווש לש סיסב לע תרגובה

 היהת לארשיש יואר םא הלאשב לארשיב רוביצ יקלח ןיב תיתועמשמ 22 תיטילופ תקולחמ ןיא

 ,שי .וניניעב רבדה לקי לא .הז ןייפאמ לע רובידה תא ביחרהלמ ,ןכל ,הרוטפ ינאו ,היטרקומד

 ,ידוהי-םינפה ןוידה תמרב םג ,תויטרקומד ןיבו תוידוהי ןיב םיבר ךוכיח ימוחת ,תילאיצנטופ

 לש תוימוקמ תויושרלו תסנכל הריחבה תוכז ,לשמל ,ךכ .םויכ ונלש םויה רדס לע םיאצמנ םניאש

 .ןהב הנפתתשת םישנש תוריחבב ףתתשהל ,בושייה תפוקתב ,הבריס תיתדה תודהיה תוגיהנמ .םישנ

32 .אלמ ןפואב תוריחבב תופתתשמ תוידרחו תויתד םישנו הנודנ הניא ללכ הלאשה ,םויה

 ונחנא םהב םיאשונל ,תיטרקומד איה לארשיב רטשמה תטיש יכ הדבועה ןמ עבונ דוע המ

 איה ,ללכ ךרדב .תוטלחה תלבק לש םיכרד ,קחשמ יללכ לש ןונגנמ איה היטרקומד ?םיקסוע

 עגופ וניא רבדה דוע לכ( הב בורה לש תופדעהה יפ-לע תוערכה לבקל הרבחל תרשפאמ

 תכרעמל יוביג תתל ךירצ ,הביצי היטרקומדב .)הלאכ תוטלחהמ עגפנש ימ לש םהיתויוכזב

 רתוי בושח היהנ הזכ יוביג ןתמב ךרוצה יכ ןבומ .הרבחה םשב תוטלחה לבקל תכמסומה תידסומה

 וא תוממוקמכ הצובקל וא םדאל תוארנה תוטלחה םיטילחמ םיכמסומה תודסומה םהב םירקמב

 קדצומ ןכל .ולש תוילרבילה תויצאירוה לש קר תרזגנ הניא איהו ,תורישי םזינמוהמ תרזגנ ןכא היטרקומד ,ייניעב 02
 .םדאה תויוכז לע תימואלניבה הזרכהב תוילסרבינוא םדא תויוכזכ תורכומ תיטילופ תופתתשה לש תויוכזש ייניעב
.)ט"נשת ,דחואמה ץוביקה( "םייוכיסו םיחתמ :תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי" ירפס ואר – הז ןיינעב הבחרהל 12
 רומחה ןבומב הכלה תנידמ םע תבשייתמ הניא היטרקומד ,לשמל ,ךכ .תיגולואידיא תקולחמ תויהל טלחהב הלוכי 22
 הכלהה יפ-לע תוטלחהה תוכתחנ הב הנידמ – היטרקואית איה הכלה תנידמ ,הזכ ןבומב .וז הלמ לש אלמהו קזחהו
 םייטרקומד תודוסי לש םמויק תוארהל םיבושח תונויסינ םנשי םנמא .רוביצה תעד יפ-לע אלו ,םיכמסומה הישרפמו
 תעד יפ-לע םויה רדס לעש םיאשונב העירכמ הניא הכלה תנידמ ,םוי לש ופוסב ,יכ תקולחמ ןיא לבא ,תידוהיה הכלהב
 ןה .הכלה תנידמ איה ,תדה יפ-לע תבייחתמה ,תינורקעה ןתרטמ יכ רמול תולוכי תוידרח תוצובק וא תוגלפמ .רוביצה
 ,ןהלש תדה שפוחמ קלח תויהל ךירצ וזכ הנידמ לש התגהנהל יטילופ קבאמ םייקל ןתוכזב הרכהה יכ ןועטל ףא תולוכי
 תודמוע ןניא ןה ךא ,תוקתרמ תולאש ןה הלא לכ .היטרקומדה תרגסמב ןהלש תיטילופה תופתתשהה תוכזמ קלח וא
 בכעמה םרוג אוה הז ןיינעב בייחתהל ןוצרה רסוח יכ ,תאז תמועל ,ןכתיי .עגרכ לארשיב םויה רדס לע רישי ןפואב
 .תושרופמ תויטילופ תומכסה בינמה גולאיד לש גוסב םידרח לש תופתתשה
 ,הנידמה קוח לש הניא הלאשה םשש אלא .םייתד וא םיידרח םיבושיי וא םירעב שדחמ םיתעל תררועתמ הלאשה 32
 תודסומל רוחבל תוכזה םישנל שי הנידמה קוח יפ-לע יכ תקולחמ ןיא .םיינוצר ןיעמ ,םיימינפ םירדסה לש אלא
 .ןהלש תוימוקמה תויושרבו ןתנידמב
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 לבא .ןיינע לש ופוגל ןתא םיכסמ םדאש תוטלחהל יוביג תתל הלודג אתובר וז ןיא .תונכוסמכ ףא

 ,ןורקעכ ,רטשמה םא .םייטסינמוה תונורקע סיסב לע תקדצומה רטשמ תטיש איה היטרקומד

 תא ןה ןוחבל ךירצ – הלא תורטמ גישהל ךרוצב םידמוע םניאש תוינידמ יווקו תוטלחה בינמ

 .החנמה לעה ןורקע תבוטל תויטרקומדל תומאתה תושעל ךרוצה תא ןהו ולש תויטרקומדה תדימ

 לכש אלא ;םלשומ רטשמ תויהלמ הקוחר היטרקומד ,םנמא .תוריהזב תושעל שי וזכ הניחבש אלא

 הצובק לש התסיפת יפל – םיכרע רתוי וא תוליעי רתוי גישהל ןויסינ ידי לע התוא רפשל ןויסינ

 תויטרקומדה םא ףא .הלש ימינפה ןוזיאה תא שבשל לולע - תרחא לש וזל דוגינבו ,תמיוסמ

 רטשמה תרוצ ןה יכ ןועטל ייניעב ריבס ,רתויב בוטה רטשמה ןניא םיריכמ ונחנאש תויברעמה

  .לי'צר'צ ירבדכ ,ונרכהש העורג תוחפה

 בייחתמ המ לע םירמ םיחוכיו תויהל םילוכי היטרקומדל תפתושמה תוביוחמה ךותב יכ ןבומ

 רשאכ ,לבא .היטרקומדה לש הפא תמשנמ קלחכ הלאכ םיחוכיו האור יטרקומדה ןורקיעה .הנממ

 ,התוא תונשל םייטילופ תונויסינל םצמטצהל םיכירצ הלאה םיחוכיוה ,תכמסומ הערכה הלבקתה

 תוטלוב הלאה תולאשה .תמאה וא קדצה םשב ףא וא ,הכלהה ,חוכה םשב "םילכה תריבש" אלל

 הנידמה קוח וב בצמ טעמכ ןיא הלא תויגוסב ןכש ,הנמאב םיקסוע ונא םהב םירשקהב תוחפ

 תוירשפאה תויושגנתהה ןהבש לארשיב תורחא תויגוס שי לבא .ותד תווצמ תא רפהל םדאמ עבות

 ןכא םיכמסומה היתודסומ תוטלחה וא הנידמה יקוח תווצמו תידוהיה הכלהה לש תונשרפ ןיב

 הייטנה לעו תונוכנה לע קפס אלל םיעיפשמ הלא םיחתמ .היטרקומדה לש הנסוח לע תומייאמ

 .ןלהל הז ןיינעל בושא .םירחא םיאשונב םג תומכסהל עיגהל

 .תוינוליח םע ןהו תויתד םע ןה תויחל לוכי םזינמוה יכו ,םזינמוהמ תעבונ היטרקומד יכ יתרמא

 תיטילופה תואיצמה ,ןכאו .תוינוליח םע ןהו תויתד םע ןה תויחל הלוכי היטרקומד םג יכ הזמ עבונ

 תולודג תויתד תוליהק שי םלועב תויטרקומדה תונידמה לכב .ירשפא רבדה יכ החיכומ םלועב

 רתוי .הביציו הליעפ היטרקומד ןהב שיש ,תיתד הניחבמ דואמ תוינגומוה תונידמ םג שי .תובושחו

 הנידמה ןמ תדה תדרפה ךרד חרכהב תרבוע הניא היטרקומדו תויתד בלשל ךרדה יכ הארנ ,הזמ

 ,ינש דצמ .היכרותב וא תפרצב השענש יפכ תינוליחכ הנידמה תרדגהב וא ,תינקירמאה תנוכתמב

 םייתד םידסממ לש תיטילופה תוטלובהו תיתדה תוחכונה ןהבש תוטעמ אל תונידמ טלחהב שי

 םג ךכו ,תויטרקומדה ןדיע ינפל תונידמה בורב היה ךכ .הביצי היטרקומד לש המויק לע תודיבכמ

 תואיצמב םיאטבתמ םהש יפכ ,םפוגל םיסחיב ןודל שי ,ןאכ םגש ךכ .תוינרדומ תונידמ הברהב

 ןוידב הלאכ תויעב המכל ןלהל סחייתנ .יללכ יגשומ חותינ לש המרב קפתסהל אלו ,הנותנ

 .םייפיצפס םיאשונב

 ובש רשקה םוש ןיא ,ןאכ םיקסוע ונא םהב םימוחתב ,יללכ ןפואב יכ ,התע רבכ ןייצא

 הניא הנידמה לש תויטרקומדה ,המודב .ידוהיה הייפוא ינפמ תגסל הכירצ לארשי לש תויטרקומדה

 .הנידמה לש התוידוהי לש וא תדה שפוח לש הקדצהל ןתינ ןבומ ףאב העיגפ תבייחמ
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םדא תויוכז .2

 יכ – ינומכ – םינעוטה שיו ,םדא תויוכז לע הנגה אלל המלש הניא היטרקומד יכ םינעוטה שי

 תושיגה יתש יפל .הבוטה הנידמה לש יאמצע ביכרמכ תואריהל הכירצ םדאה תויוכז לע הנגהה

 רובגל תוכירצ ףא ןה םימיוסמ םירקמבו ,תנקותמ הנידמב תונגומ תויהל תוכירצ םדאה תויוכז –

 םיחוכיוה .ישארה קקוחמה לש תוכמסומ תוערכהב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ בורה ןוצר לע

 וא תויוכז םע תושגנתמ ןה רשאכ עירכהל ךירצ ךיא ,םדאה תויוכז ןה המ ןוגכ תולאשב ויהי

 ,היטרקומדב .הלא תולאשל תובושת תתל םיכמסומה םיפוגה וא ףוגה אוה ימו ,םירחא םיסרטניא

 ךרדב .םיכמסומה היתודסומ תועצמאב ,המצע הרבחה ידי לע הנתנית הלא תולאשל תובושתה

 ,תויכרעה םהיתוסיפת ידי לע ראשה ןיב הרבחה ינב וכרדוי הלא תולאשל תובושתה ןתמב ,עבטה

 וטילחיש יואר המ הלאשל הדימה ינק תא – םרובע – םיביתכמה ,םהלש לעה תונורקע תוברל

 .הנידמה תודסומ

 ןיב תענמנ יתלב תושגנתה ןיא םאה תימדקמה הלאשה תא ןוחבל ךירצ ,הלא תולאשל שגאש ינפל

 יתבושת יכ החינמ ינא .םדאה תויוכז ןיבו תידוהיה תדה ןיב ,וניכרצל ,וא .םדאה תויוכז ןיבו תד

 תויתוהזה תוקיזה תחאה איה תיתדה תוכייתשהה ,תישאר .הנה דע עיגהש ימל העיתפמ הניא

 תוריח הרכוה ,וז הנעטבש תמאב הרכה ךותמ .טרפה לש םייחל תועמשמ תוקינעמה ,תוקומעה

 םנמא תודהיה ,תינש .ומצע םדאה תויוכז חיש תרגסמב תויסיסבה םדאה תויוכזמ תחאכ תדה

 הגיהנה ףא םימיוסמ םירקמבו ,הריכמ טלחהב איה ,תאז תורמל .תויוכז לש חישב הריכמ הניא

 הערכהל המגדה תללוכ איה 42.תוילסרבינוא תויוכזכ תורכומה תויוכזה ןמ לודג קלחב ,הרכהה תא

 ,הל שי .םירחא םיסרטניא וא תויוכז םע תומיוסמ םדא תויוכז לש לולקש לש םירקמב

 תרוסמב גוהנ רשאמ ,רתוי הבר תובישח םהל תתלו ,םייתצובק םילוקיש םידקהל הייטנ ,ילוא

 ימחול ידי לע תנעטנש וזל ההז תיתדה הערכהה היהת דימת אל .תיברעמה תיטסילאודיבידניאה

 הלאה תולאשל תשגינ ,)הימרזמ דחא לכו( תד לכ ומכ ,תידוהיה תדהו רחאמ תאז .םדאה תויוכז

 הלאה תוכרעמה תורציימש תובושתה ,םיתעל .הלש תויוכמסה תכרעמ ךותמו איה היללכ ךותמ

 .תורחא תויביטמרונ תוכרעמב תונתינש תובושתה ןמ תרכינ הרוצב תונוש

 ,תיתדה הצובקה .הלא תושיג ןיב עירכתש תידסומ תכרעמ עובקל ךרטצת תיטרקומדה הנידמה

 הנשמ וניא ,הזככ ,יתנידמה רדסהה .הזכ רדסה לבקל ךרטצת ,היטרקומדל תוביוחמ הל שי םא

 הנידמה יקוח ,ללכ ךרדב .וב םינימאמה הלא לע לוחל ךישממש ,יתדה רדסהה לע לצוא וניאו

 הז בצמ רשאכ .םתד תווצמ תא רפהל םישנא לע םיווצמ םניאו תדה שפוח תא םידבכמ

 עבות קוחה ,)התוא תובייחמה תותד שיש תורמל הימגיב רסוא קוחה םא ,לשמל( םייקתמ וניא

 תא רמשל תנמ לע קוחב םיגירח רוציל תוסנל םילוכי תותדה יגיהנמ .תדה תווצמ לע תונוילע

 רשפאיש רדסה אוצמל וכרטצי םה – לשכנ הז ץמאמ םא םלוא ,תדה תווצמ תא םייקל תוריחה

 םע תודדומתהב ןויסינ שי תולודגה תותדה לכל .םתנומא לע רומשלו הנידמב תויחל םינימאמל

miaH( לצא ןוידה ואר 42  nhoC  namuH  sthgiR  ni  hsiweJ  waL ( weN  kroY  , vatK  , 4891 
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 תא תומיאתמ אלא ,טולימ ינונגנמ תאיצמב קר תוקפתסמ ןניא תותד ,םיתעל 52.הלאכ םיבצמ

 םימלוה הלא םיניד ןכא יכ הלבק ךותמ ,הנידמה יקוחב ושבגתהש תומרונל ןמצע תדה תוארוה

 תא אצומה ,יביטמרונ יונישב ךרדה תונמסמ ףא ןה תותדה ,םיתעל .וננמזב םדאה בצמ תא רתוי

 .הנידמה יקוח ךות לא רתוי רחואמ וכרד

 אשונל תדחוימ הקיז ןהל שיש םדאה תויוכז ןתואב רתוי טרופמ ןוידב בטיה םימגדומ הלא םירבד

 סחיה תא ןה םיגדהל ונל רשפאי הז ןויד .ןויוושל תוכזה ,ןופצמהו תדה שפוח :ןאכ םיקסוע ונא וב

 תונקסמ םהמ רוזגל ישוקהו ,םייללכ םיכרע לש הלודגה תובכרומה תא ןהו ,םדא תויוכזו תד ןיב

 ואלו ,ןאכ וננוידל תיזכרמ איה ףאש ,תימצע הרדגהל תוכזב רצק ןוידב םייסא .םיישעמ םירדסהו

.תד שפוח לש םירשקהב אקווד

ןופצמהו תדה שפוח .א

 ןיב .םדאה תויוכז לע הנגהב תקסועה הבושח הקספ תללוכ לארשי תנידמ לש תואמצעה תזרכה

:היחרזא לכל ןופצמו תד שפוח החיטבמ איה ,ראשה

 לכ תבוטל ץראה חותיפ-לע דוקשת ;תויולג ץוביקלו תידוהי הילעל החותפ אהת לארשי תנידמ"

 םייקת ;לארשי יאיבנ לש םנוזח רואל םולשהו קדצה ,תוריחה תודוסי לע התתשומ אהת ;היבשות

 ,ןופצמ ,תד שפוח חיטבת ;ןימו עזג ,תד לדבה ילב היחרזא לכל רומג ינידמו יתרבח תויוכז ןויווש

 היתונורקעל הנמאנ היהתו ;תותדה לכ לש םישודקה תומוקמה לע רומשת ;תוברתו ךוניח ,ןושל

".תודחואמה תומואה הליגמ לש

 יטפשמ ףקות ןיא תואמצעה תזרכהל .לארשיב ילמרופ יתקוח דמעמ ןיא ןופצמהו תדה תוריחל

 תונגועמה דוסיה תויוכז לע שרופמב תינמנ הניא ףא וז תוריח 62.הבותכ הקוח הנידמב ןיאו בייחמ

 .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב

 המודב ,תרצוי תיטופיש תונשרפ לע ונטפשמב תססבתמ ןופצמהו תדה שפוח לע הנגהה ,הז עקר לע

 שפוחש ךכב תובר םימעפ ריכה לארשיב ןוילעה טפשמה תיב ,ןכאו .םדאה תויוכז בור לע הנגהל

 לוטיב ססבל תולוכי ןניא הלא תויוכז ..תילארשיה טפשמה תכרעמב דוסי תוכז ונה ןופצמהו תדה

.תורחא לשממ תולועפל הכרעה ןורקעכו ינשרפ ןורקעכ תושמשמ ןה ךא ,תסנכה יקוח לש

 

 םדאה תויוכז לע תימואלניבה הנגהה תרגסמב תדה שפוח לע הנגהה לש תובכרומה לע דומעל ידכ

 שמשל לוכיה ,)6691( תויטילופו תויחרזא תויוכזל תימואלניבה הנמאל 81 ףיעס תא ןוחבל יאדכ

72.היתולובגלו המוחתל סיסב

 סחיה לע תובכרומ תונירטקוד וחתופ תורצנב וליאו 'אניד אתוכלמד אניד' לש הנירטקודה תרכומ תודהיב ךכ 52
 .יצראה ןוטלשה ןיבו ינחורה ןוטלשה ןיב
.ןלהל 5 קרפ ואר הלא םיאשונב לארשי תנידמב בכרומה יתקוחה בצמל 62
 לדבה ילב םדא לכל אשניהל תוכז עבוקה ףיעסה ןמ תוגייתסה הללכ ךא ,19.01.3 םויב וז הנמא הררשיא לארשי 72
W.C mahruD לש ורמאמ ואר 81 ףיעסב טרופמ ןוידל .עזג וא תד " sevitcepsreP  no  suoigileR  ytrebiL  : A evitarapmoC 

krowemarF  ," ni  : suoigileR  namuH  sthgiR  ni  labolG  evitcepsreP  , lageL  sevitcepsreP  ( nhoJ  ettiW  dna  nahoJ  D  . nav  red 
revyV  , sde  ,. eguaH  : sunitraM  ffohgiN  , 6991  ,) p  . 54-1.
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 ןופצמה ,הבשחמה שפוחל :תויוכז תצובקמ קלח איה תדה שפוחל תוכזה יכ הלוע ףיעסה ןמ )1(

 ץמאל וא הנומאב וא תדב קיזחהל תוכזה תא תוללוכ הלא תויוכז יכ תשרפמ הנמאה .תדהו

 תד וא הנומא אטבל – יבמופב וא יטרפ םוקמב ,הצובקב וא תודיחיב – תוכזה תא ןכו ,התוא

 .הארוהו גהנמ ,ןחלופ ,הליפתב הלא

 תיתד הליהקל ךייתשהל תוריחה :"תדה שפוח" ללכ ךרדב יורקה הז אוה ןושארה ביכרמה )2(

 וא תד לכ ץמאל ;ישפוח ןפואב תונומאב "רוחבל" תוריחה םג ומכ היתונורקעב ןימאהלו תרכומ

 םושמ התוא גייסל ןיאו תטלחומ איה ,הז ןבומב ,תד שפוחל תוכזה .תיתד אל וא תיתד ,הנומא

 יכ םיסרוגה שי .הפירח תקולחמ תררועתמ תדה שפוח לש הז יזכרמו ןושאר ביכרמב רבכ .םעט

 תוברל ,תינומאה וא תיתדה תוליעפה תא ומצע רובע רידגהל יאכז ףא םדא לכש רמוא הז ןויפא

 םא קפס םיליטמ םירחא 82 .ויתונומאמ וא ותדמ םיעבונה ךוניחהו ,תובוחה ,תווצמה ,ןחלופה

 תדה שפוח תא תמקממה השיג ןיב תושגנתה ןאכ םיאורה ףא שיו ,הריחב אוה יתד םייח חרוא

 םיגהנמו םינחלופ םייקל הצובק לש תוכזכ תדה שפוח ןיבו ,תיתדה ותוכייתשה תא רחובה טרפב

 רידגהל ,הנותנ תד תרגסמב ,לוכי טרפ לכ יכ רורב אל ,הז ןורחא ןויפא יפל .תדה תרגסמב ,וידחי

 ןחלופה תורוצ תאו םיללכה תא עובקל תוכזה הצובקל יכ ןכתיי .ויתונומא תא ףאו וינחלופ תא

 תונשל תוסנל תוכזה קר ול הרומש – טרפל תוארנ ןניא הלא םאו ,התוא תורידגמו הב תולבוקמה

92.בוזעל וא ,תאז

 

 ;ץמאמ םדאהש תונומאה ןתוא וא תד התוא יפ-לע לועפל תוריחה תא תללוכ ףא תדה תוריח )3(

 תויוליעפלו תונומאל ךנחלו ,תבייחמ הנומאהש תובוחה תאו תווצמה תא ,יתדה ןחלופה תא םייקל

 וז תוריח לע תולבגה יכ קר תשרוד הנמאה .תגיוסמ תויהל הלוכי וז תוליעפ יכ ןייצל יואר .ולא

 ,רסומה ,תואירבה ,ירוביצה רדסה ,ירוביצה ןוחטיבה לע ןגהל תנמ לע ץוחנה ,קוחב קר הנלטות

 .םירחא לש תויסיסבה תויוריחהו תויוכזה וא

 ןחלופ םא תולבגומ תויהל תולוכי תיתד הנומא לש יוטיב וא ןחלופ לש תורוצ ,תורחא םילמב

 תוטישב ,ןכאו .םירחא םייתרבח םיסרטניא וא תויוכז םע שגנתמכ הנידמה ידי לע שפתנ הז

 תונידמ בורב ,לשמל ,ךכ .יתד ןחלופ לש תומיוסמ תורוצ םיליבגמה םיקוח שי תובר טפשמ

 םהל הריתמ םתדש ,םימלסומ ןוגכ ,הלא לש םתוריח תא ליבגמ רבדה .הימגיבה הרוסא ברעמה

 ןוגכ ,הלא לש תדה שפוח תא רתוי הרומח הרוצב ליבגמ אוה לבא .תחא השאמ רתוי תאשל

 תולבוקמ תולבגה 03.תחא השיאמ רתוי תחקל םהילע הווצמ םתד םיוסמ שוריפ יפלש ,םינומרומה

 .תותד יפ-לע תושרדנה הטיחש תורוצ לש רוסיא ףאו ,תונברוק תברקה רוסיא ןה תופסונ

 תפוסא "תדהו ןופצמה תוריח" ךותמ .)"חלש .ח" :ןלהל( 55 'מעב ,"ילארשיה טפשמב תדהו ןופצמה תוריח" ,חלש .פ.ח 82
.)ן"שת ,לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה( )תכרוע( ןוזיבג .ר ,חלש 'פ ןמח לש ורכזל םירמאמ
 לוטינ ,היתונומא תאו הינחלופ תא רידגהל התוריח תא תיתד הליהקמ לוטינ םא .תקולחמ ןיא ךכ לע יכ הארנ 92
 קיזחמה םדא תודנלו םירחהל תיתד הליהקל רתומ םא הלודג תקולחמ התייה .המצע תא רמשל תלוכיה תא הנממ
 ןחוכב ריכהל הכירצ הנידמה םא הלאשה יבגל תקולחמ םג ךא ,תיתד-םינפ איה וזה תקולחמה ."תויסרוקיפא" תועדב
 יפלכ ןכותב םיטרפה לשו תוצובק לש ןתוכז איה תדה שפוח ,הז שוריפ יפל ,םוקמ לכמ .תאז תושעל תויתד תוליהק לש
 .םתצובק יפלכ םיטרפה לש תויוכז תללוכ הניא לבא ,הנידמה
 תא חיטבמה תינקירמאה הקוחל ןושארה ןוקיתל דגונמ וניא הימגיב רסואה קוח יכ קספנ 91-ה האמה ףוסב רבכ 03
 רהצומב ותוא םייקלו בושל ולחה הנורחאל םלוא ,םישנ יוביר לש הווצמה תא תועשהל ךרד ואצמ םינומרומ .תדה שפוח
 .וירוחאמ ודמע ויתושנ לכש תורמל ,הניטק תליעב לע עשרוהו ,ךכ לשב ןידל דמעוה ףא דחא םדא .יבמופבו
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 ךא לועפל תוריח הניא ץמאמ םדאהש תונומאה וא תדה יפ-לע לועפל תוריחה יכ שיגדהל בושח )4(

 תדה לש ירוביצ-יתליהקה טביהב הריכמ תויטילופו תויחרזא תויוכזל הנמאה .טרפה םוחתב קרו

 התוא רשפאל אלא ,תיתנומאה תוליעפה תא רשפאל קר אל הנידמה תא תבייחמו הנומאה לשו

 לע תופידר לש הירוטסיהה עקר לע תנבומ וז הארוה .תירוביצה הריפסב ףאו תיתליהקה תרגסמב

 התוא םצמצל אלו ותויתד תא עינצהל אל יתד םדא לש ותוכז יכ תעבוק הנמאה .תד לש סיסב

 .יטרפה םוקמב קר תמייקתמה ,םידיחי לש הלועפל

 שפוחה רואיתל תולבוקמ תורוצ יתש שי .תדמ שפוחה תא םג תללוכ הנומאהו תדה תוריח )5(

 תדה שפוח .תיתד הנומא ומכ לקשמ ותוא לע תדמועה ,הנומא תוינוליחב תוארל איה תחאה .תדמ

 שיגדמ רחא חוסינ .תוינוליחה ייתונומא ללוכ ,ייתונומא תא אלמלו רומשל שפוחה אוה ןופצמהו

 םישנא ופכנ ןהב תופוקת לעו ,רבעה יחקל לע ךמסנ אוה .תדמ תוריח לש ילילשה טנמלאה תא

 לע אוה ןאכ רוסיאה .הנידמה תדל םתד רימהל וא תד לש תווצמ םייקל הנידמה קוח ידי לע

 – ונופצמל דוגינב – םייקל ,ןימאמ וניאש ,םדא לע תיטפשמ הבוח תלטה לע – "תיתד הייפכ"

 .תדה ידי לע תולטומה תובוח

 

 הנידמב םייקתמ אל םא ,ויטביה ינש לע ,אלמ תד שפוח תויהל לוכי אל יכ םירובסה שי )6(

 תילרדפה הקוחה לש דוסימה רוסיאב יוטיב ידיל אבה הז ןוגכ ,הנידמה ןמ תדה תדרפה לש רטשמ

 הניאו ,תמיוסמ הנידמ תד עובקל הלוכי הניא הנידמה יכ ושוריפ דוסימה רוסיא .תינקירמאה

 עוגפל וא יהשלכ תיתד תוליעפ םדקל תנמ לע ,ירוביצ ןומימ תוברל ,יהשלכ ךרדב לועפל הלוכי

 קופיסב תירוביצ תופתתשהמ תוענמיה ,תינרדומה החוורה תנידמב ,יכ םינעוטה שי םתמועל .הב

 תבייחמה ,רתוי השלח הדרפה םיעיצמ םה .םייתד דגנ הילפה המצע איה רוביצה לש תדה יכרוצ

 511 .ןלוכב הווש הכימתו ,תויתד תונומא ןיב תוילרטיינ קר

 תובר תויברעמ תויטרקומד שי .חותפ הז אשונ תוריאשמ תוימואלניבה תונמאה יכ ןייצל יואר

 הדרפה הגוהנ תונידמה ןמ ןטק קלחב קרו ,)היבנידנקס תוצראו הילגנא ומכ( הנידמ תד שי ןהבש

 דצמ .הקוחל ןושארה ןוקיתה יפ-לע תירבה תוצראב ,םימיוסמ םישוריפ יפ-לע ,תמייקה וזכ הרומח

 םיכמסמב תנגומה ,ןויוושל תיאמצעה תוכזה ןמ עובנל היושע תותד יפלכ ןויוושב גוהנל הבוח ,ינש

 .ןלהל וז תוכזל בושנ .הלא

 ,יתעדל .תוינויווש תשירד ךות תדל עויס תרשפאמה השיגב וא ,השלחה הדרפהב הלגד דימת לארשי

 הב תוגוהנה תוסיפתה יוביר לע ,תילארשיה תואיצמה תא רתויב בוטה ןפואב תמאות וז השיג

 לש היוצרה הדמעה תא רתוי הבוט הרוצב תאטבמה השיגה םג איה ,ףסונב .תידוהי תוהז לש

 תבייחתמ וז השיג 611 .תונוש תויתד תויוברת ללוכ ,הכותב תומייקתמה תונוש תויוברתל הנידמה

 .הב תולעופה תויתדה תודעה יוביר ללגב םג לארשיב ןכל

 טפשמ ,"הטרפהו הדרפה :הנידמו תד" ,ןוזיבג תור ואר םהיניב םיסחיהו תדה שפוח לש םינוש םינבומב ןוידל 13
F םגו 55 )ד"נשת( 'ב לשממו  . yadaR “ , noigileR  , msilarutlucitluM  dna  ytilauqE  : ehT  ilearsI  esaC  ,” learsI  koobraeY  no 

namuH  sthgiR  , emuloV  52  , 391  , gp  . 691;
 ןורכיזה רפס ,תידוהיו תיטרקומד הנידמב תויתוברת בר" ךותב ,79 'מע "תוברתל תוכזה" ,לטרבלה השמו תילגרמ ישיבא 23
 .8991 ,ביבא-לת תטיסרבינוא – תומר תאצוה ,)םיכרוע( רימש ןנור ,איגש יבא ,רנטואמ םחנמ ,"ל"ז יבצ-ןזור לאיראל
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 .לארשיב םג הנידמו תד תויגוסב ןוידל הנוכנ תרגסמ תועבוק תדמ שפוחלו תד שפוחל תויוכזה

 ןפואב רתפנ וניא םילפטמ ונא ןהב תויעבה ןמ לודג קלח יכ תוארל בושח ,ןוידה תרגסמל רבעמ

 יתשו ,םימומע םייוטיבה ינש .תדמ שפוחל וא תד שפוחל תוכזה תעגפנ יכ הנעטה ידי לע טושפ

 לוכי םהיניב יכו ,םיביכרמ המכ שי המצע תד שפוחל תוכזב יכ וניאר .תוטלחומ ןניא תויוכזה

 תוכזב קר אל שגנתהל םילולע הצובק וא םדא לש תדה שפוח םיתעל – הזמ רתוי .חתמ תויהל

 הנידמה יקוח םא ךכ .םירחא הצובק וא םדא לש תדה שפוחב םג אלא ,םירחא סרטניא וא

 33 תיתדה םתנומא תא דגונ םהל הארנש רבד תושעל םינימאמ םישנא םיבייחמ היתודסומ וא

 לש תדה שפוח תא םייקל תנמ לע ,תידוהיה םתנומא יפ-לע ביוחמה רבד תושעל םהמ ענומ וא

 שפוחלו תד שפוחל תויוכזה יבגל קר םימייק םניא הלא םיישק יכ ןייצל ךירצ .םירחא םישנא

 םיסחיב ןודא רשאכ ,ןלהל וז היגוסל בושא .םדאה תויוכז חיש לש םייטננמיא םיביכרמ םה .תדמ

 .הבוטה הנידמה לש םיביכרמה ןיב

 אשונב ,לשמל ,תומגדומ תויהל תולוכי תיתד הצובק לשו םיטרפ לש תד שפוח ןיב תויושגנתה

 וילע ורסאי אל הנידמה יקוח יכ תוכז ול שיש ןבומב ,ותד תא רימהל תוכז שי טרפל .רויגה

 תא עציב אל דוע לכ ,רבחכ ותוא לבקל תמיוסמ הצובקמ שורדל תוכז טרפל ןיא .תאז תושעל

 איה ,לכה ומיכסי ,וזכ העיבק .הילא ףרטצהל תנמ לע הצובקה לש היללכ יפ-לע שרדנש המ

 ןמ הלוע .הילא תופרטצהה יללכ תא עובקל שפוחה תא ללוכה ,הצובקה לש תדה שפוחב העיגפ

 אוה דימת אל .םיביטברסנוקה יפ-לע ידוהי אוה יביטברסנוקה רויגה יפ-לע רייגתהש ימ יכ רומאה

 םיצורה םיטרפ לש העיבתה ,ןכאו .םהינימל םייסקודותרואה םידסממה ידי לע םג ידוהיכ האריי

 לומ אלו ,הנידמה לומ העיבת איה ,םתוא הרייגש העונתה לשו ,יסקודותרוא אל רויגב הרכה

 םימרזה דגנ םהלש םקבאמל הנידמה תא סייגל םיסנמ ,םדצמ ,םיסקודותרואה .םיסקודותרואה

 ,תידוהיה תדה לש תרחא וא וז הסיפתל "העינכ" ןיב רוחבל הכירצ הנידמה .םייסקודותרוא אלה

 הרכהל םיאנתה תעיבקב תוקפתסהבו ,ןיינע לש ופוגל וזכ הדמע תטיקנמ תללוכ תוענמיהב וא

 תיתדה הלאשה לע תונעל תרמייתמ הניא הנידמה יכ רורבש עגרב .היכרצל תידוהי תוהזב תיחרזא

 .םידדצה ןמ דחא ףא לש תדה שפוחב תעגופ התעיבק ןיא – "?ידוהי והימ" לש

 תצובק איה םא ףא ,תד ךותמ תחא הצובקל הנידמה ידי לע ןתינה ןילופונומ לש בצמ ,ינש דצמ

 טלחהב שי הזכ בצמב .הלש םירחא םישוריפ תרדהו תדה לש הסיפת התוא "דוסימ"כ והומכ ,בורה

 םעטמ הווש הרכהל הכוז הניא תיתדה םתנומאש ,םירחא םימרז ינימאמ לש תדה שפוחב העיגפ

 הז .תיתוהזו תילמס העיגפ הרקיעב איה ףא העיגפה ,ילמס קר אוה הזכ דוסימ רשאכ .הנידמה

 םייח ימוחת לע םילח ןילופונומהו דוסימה רשאכ .הנידמ תד שי ןהבש תויפוריא תוצראב בצמה

 תישממ העיגפל איבהל יסקודותרואה ןילופונומה לולע ,הרובקו ןישוריג ,ןיאושינ ןוגכ ,םיישעמ

 .דוסי תויוכזב

4206 א"עב דרלגנא טפושה לש ותדמע ,לשמל ,וז 33 /  .006 )3( גכ ד"פ ,צ"לשאר א"שחג אשידק הרבח דגנ טיבש הקירדרפ 79
 אשידק הרבחה ידי לע להונמה תורבק תיבב תובצמ לע תיזעולב םושיר תושעל ןיא יכ םוקמה בר קספ ןיינע ותואב
 תוחפל ,וריקי תבצמ לע יזעול בותיכל םדא לש ותוכז םע שגנתמ הז רוסיא יכ קספ טפשמה תיבב בורה .תינוריעה
 דבכל טפשמה תיב לע יכ רבס דרלגנא טפושה .םירעב הרובק לע יסקודותרואה ןילופונומל הריבס הפולח ןיא דוע לכ
 תדה שפוחב תקדצומ יתלב העיגפ איה תדה תא ותונשרפל דוגינב לועפל ובויח יכו ,םוקמה בר לש תיתדה ותעיבק תא
 דוסיה תוחנהבו םיטפושה תודמעב ןוידל .הכלהה לש ולש ושוריפ יפ-לע ודיקפת תא אלמל ול רתוי יכ החנהבו ,ולש
.981 )1(הכ טפשמ ינויע ,"ונריעב ויהש םימכח ידימלת ינש" ריפס .ג ואר םהלש תומדקומה
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ןויוושל תוכזה .ב

 תרדסומ וז תוכז .ןויוושל תוכזה תא םג הנידמה יבשותל הקינעמ תואמצעה תזרכה יכ ליעל וניאר

 ןויוושל תוכזל .תויטילופו תויחרזא תויוכזל הנמאבו ,םדאה תויוכזל תימואלניבה הזרכהב םג

 ודמעמש דועב .הוושה הכימתה ןורקעו ,הילפהה יא ןורקע :םייסיסב םינבומ ינש הלא םירשקהב

 העיגפ לשב תסנכ קוח לטבל ןתינ םא רורב אלו ,רורב וניא לארשיב ןויוושה ןורקע לש יתקוחה

 לש תורישי תולועפ יבגל ןויוושה ןורקע תפיכא לש הרורב הדמע טקנ ןוילעה טפשמה תיב ,וב

 תד םוחתמ םיאשונל - תופיקע וא תורישי - תורושק ויה הלא תוקיספ ,םיבר םירקמב 43.הנידמה

 .הנידמו

 הבוחה תאו ,יתד םזילרולפ לש ןורקיעה תא שרופמב צ"גב עבק תובצקהה אשונב ,לשמל ,ךכ

 תודגנתהה .רחא וא הז םרזל תוכייתשה ימעטמ הילפה ילב תובצקהב ןויוושה ןורקע לע רומשל

 ףקיהה לש איה הלאשה .תד שפוח לש םינועיטב הוולמ הניאו ,תיטילופ הרקיעב איה הז ןורקעל

 ידכ ךות ,הנידמה ידי לע בוצקתה תונורקעב ,ןויווש לש םימעטמ ,תיטופיש תוברעתה לש ןוכנה

 ןויוושה ןורקעל תתל ןוכנ אל יכו ,תויטילופ תוביסנמ עפשומ תויהל רומא הז בוצקת יכ הנעט

 .ןאכ הז אשונל סנכיהל הצור ינניא .תוכימת גישהל תילאיצנרפידה תיטילופה תלוכיה תא לכסל

 לכב ןוחבל שי ךא ,תונוש תותדלו תודהיב םימרזל תובצקה לע םג לח הילפהה רוסיא ,יתניחבמ

.םינוש םיימיטיגל םיכרצ לע ססובמ וניא הנוש בוצקת םאה ופוגל הרקמ

 תושגנתמ טפשמה יתב לש ןויוושה תוקיספ םהבש םיבצמ יבגל תוררועתמ רתוי תובכרומ תויעב

 ,הנוש סחי תוסרוג תותדה בור .םייתדה םימרזה ןמ קלח לש םשוריפ יפ-לע תוחפל ,תויתד תוארוהב

 יוהיז יבגל ןה הלאש תררועתמ .הירבח םניאש ימלו תיתדה הצובקה ירבחל ,םימיוסמ םירשקהב

 ,ףסונב .רומאכ תוכייתשה לש תונוש תואצותב תירוביצה הרכהה יבגל ןהו ,הצובקל ךייתשמכ םדא

 הצובקה ירבח קפס אלל םהש ימ יפלכ םג תותד לש םיללכ יפל תינבומ הילפה לש היעב שי

 .םילאוסקסומוהו םישנ ןה דחוימ ןפואב הלא תולאש תוררועתמ ןהיבגל תוצובקה יתש .תיתדה

 ,הנידמה לש תוקיטקרפב וא םיקוחב םג תמייק הלא תוצובק ירבח יפלכ הילפה ,םירקמה ןמ קלחב

 לש תויתד תופקשהל הרושק תולפהל הייטנהש ןכתיי יכ םא( יתד ןילופונומל םירושק םניאש

.)תויתד תונומאמ תעפשומה תונרמשל וא ,תוטלחהה ילבקמ

 ,תינימ הייטנ וא תד ימעטמ הלפומ תויהל אלש תוכזהו ,ןויוושל תוכזה ןיב סחיה לש הלאשה

 םאה – םייביטמרונ םיטנמלא הב שי .תבכרומ הלאש איה תויתדה תוצובקה לש תדה שפוח ןיבו

 חוכב שומיש לש הנובת לש םיטנמלאו - תדה שפוח לש םילוקיש לשב תקדצומ ןויוושב העיגפה

 סנכיהל ןאכ הלוכי ינניא .תיתדה הכלהל תודגונמ ןה רשאכ םג ןויווש לש תורטמ תגשהל הפיכא

 רמוא ןאכ .םייטנוולר םיאשונב ןוידה ךלהמב רתוי טעמ וב טרפא .הזה קתרמה ןוידה לש ופוגל

 קלחכ שרופמב ונממ האצוה יכ םינעוטה שיו ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב תושרופמ תללכנ הניא ןויוושל תוכזה 43
 טפשמ ,"חוכ יקבאמ לש היפרגויב – ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח" ,פרק .י :ואר( קוחה תקיקחל המדקש הרשפה ןמ
 ןויוושל תוכזה תא םג לולכל תנמ לע ויד בחר םדאה דובכ גשומ יכ םינעוטה שי תאז תורמל .)323 )ג"נשת( א לשממו
 .דובכב העיגפ םג איה םהב העיגפש ןויוושל תוכזה לש םיטביה םתוא תוחפל וא ,ללכב
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 תנידמב בצמל תוידוחיי ןניא ןה יכו ,םלועב תומוקמ דואמ הברהב תומייק הלאכ תויעב יכ קר

 .לארשי

 ןאכש אלא .םילוספ םימעטמ תולפהל םילוכי םניא הנידמה יקוח :רוריבבו הליחתכלמ רמול ךירצ

 שי ןכא יכ רורב ,תמאב םישקה םירקמב .ןויוושל תוכזה לש םיבכרומה םינפה ןמ דחא הלגתמ

 דועו ,לוספ םעט לע ססובמ הזה הנושה סחיה םא רורב תוחפ .תונוש תוצובק ינבל הנוש סחי

 םירשקהב ,םימייק הלא םיישק .ותוא רוסאל ידכ םייטפשמ םידעצ טוקנל ןוכנ םא רורב תוחפ

 ןהיפל תודהיה לש תוסיפת שי ,לשמל ,ךכ .םילאוסקסומוה יבגל ןהו םישנ יבגל ןה ,הנידמו תד לש

 העיגפ םהב םיאורו ,הלאכ םירדסה יפלכ םיממוקתמש ימ ,ןכאו .תוינבר תויהל םישנל רוסא

 קלח איה וזכ הריחב יכ רורב .תודהיל תורחא תויונשרפב ורחב ,םישנה ןויוושב תקדצומ יתלב

 ייח תא להנל םיסקודותרוא לע רוסאל ,תבייח וא ,תיאשר הנידמה יכ רורב תוחפ .תדה שפוחמ

 ותוא ינב ןיב ןיאושינ לע תורסוא םלועה תונידמ בור ,המודב .םה םתונשרפ יפל םהיתוליהק

 אל סיסב לע ,םהמ תללשנ ןכש ,ןויוושב העיגפ הפ שי יכ םינעוט םילאוסקסומוה ינוגרא .ןימ

 יכ קפס ןיא .שקובמה תחנה שי ןאכש אלא .החפשמ םיקהל דוסיה תוכז ,תינימ הייטנ ומכ יטנוולר

 תוגוז – ןיאושינל םהב ועבקנש םיאנתל הנועש ימב הנוש ןפואב תוגהונ ןכא הלא טפשמ תוטיש

 יכ םינעוט םילאוסקסומוהה .ןימ ותוא ןב םע תויגוז ייח םייקל ץפחש ימ ןיבו – םילאוסקסורטה

 אוה הז .יתוהמו יזכרמ לדבה אוה יכ ,םינוש םימעטמ ,םינעוט םהידגנתמ .יטנוולר וניא הז לדבה

 תועצמאב קר וב חצנל םילוכי םניא םילאוסקסומוההש אלא .ותוא להנל בושחש יביטמרונ חוכיו

 תויציאוטניא יבגל תקולחמ .תקולחמב יונשה רבדה קוידב והז .יטנוולר וניא לדבהה יכ הרימאה

 ,הדמע טוקנל תבייח הנידמה רשאכ ,הלאכ םירקמב .ידדה עונכשב םייסל השק הלאכ תוירסומ

 ןיא וז העיבקל יכ המכסה ךות ,הרבחה גהנת ךיא עבקיש ,םכסומ הערכה ללכ ץמאל םיבייח

 אמגוד אוה םיינימ-דח ןיאושינ לע חוכיוה ,וז הניחבמ .ומצעל ירסומה חוכיוב "קוספל" הרמוי

.םהב תקסוע הנמאהש – תונורתפה גוסלו – םיחוכיוה גוסל תניוצמ

תידוהי תימואל תימצע הרדגה .3

 ,ןכל .םדאה תויוכז טפשמב תורכומה תויוכזה תחא איה תינידמ תימואל תימצע הרדגהל תוכזה

 תנמ לע תושרדנ ןה םא תוקדצומ הלאכ תועיגפ רשאכו ,תויוכזב העיגפ לש תויעב םינחוב רשאכ

 סנכיהל הכירצ תימואל הצובק לש תינידמה תימצעה הרדגהה תוכז םג – תורחא תויוכז לע ןגהל

.לולקשל

 תווצמ ירמושו םיישפוח ,לארשיב םייחה םידוהי לש לודגה בורה יכ החנהה ךמס לע תלעופ ינא

 םימעט םהמ דחא לכל .לארשי לש ידוחייה ידוהיה יפואה לע הרימשב םיצור ,םיגוסה לכמ

 .הנוש אוה תידוהיה הנידמה לש הייפוא שומימ לע תוצובקה לש "םולח"הו ,הזה ןוצרל םהלשמ

 הנידמ תויהל ךישמת לארשי תנידמש ךכב ימויק סרטניא שי הלאה תוצובקה לכל ,תאז םע דחי

 ןיב הנמא ןאכ תורכל ןויסינל סיסבה תא דימעמה אוה הזה ףתושמה ימויקה סרטניאה .תידוהי
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.לארשיב ידוהיה רוביצב םימרזו תוצובק

 לארשי לש הרומיש תא קידצהל לק הז ןיא ,ילרביל םזינמוהל תיכרע תוביוחמ ול שיש ימל

 סנכיהל הצור ינניא .התמקה לש הירוטסיהה עקר לע רקיעב ,ידוהיה םעה לש םואלה תנידמכ

 תיטסינמוה-תילרבילה תרוסמהו םדאה תויוכז תרוסמ :תאז קר רמואו ,וז תבכרומ היגוסל ןאכ

 הקיז לש רצות הניא םואלה תנידמ .תימואל תימצע הרדגהל םימואל לש תויוכזב תוריכמ

 הצובקה איה ,תישאר .שלושמ דוחיי הז ןיינעב שי תודהיל .תימואל הקיז לש אקווד אלא ,תיתד

 תותדה לכ .)תירוטסיה תוחפל( הנחבה אלל וזב וז תורוזש תיתדהו תימואלה תוהזה הבש הדיחיה

 םידוהיה ,תינש .יתד יוביר וב ןיאש םואל ןיאו ,םינוש םימואל ברקב תומייק תורחאה תולודגה

 סיסב אללו ,תוצופתב םייח לש תוכורא םינש תורמל ודוחיי תא דביא אלש דיחיה םעה םה

 שדחמ הריציו תימואל הייחת ול התייהש ידיחיה םעה םה םידוהי ,תישילש .ילאירוטירט-ימואל

 .הנש םייפלא רחאל תירוטסיהה וצראב ילאירוטירט סיסב לש

 הנידמ םמצעל םיקהל םידוהי לש םתוכז יבגל תובושחו תוקתרמ ,תושק תולאשל סנכיהל ילב

 לארשי ץראב היח םויכ יכ קפס ןיא ,םירשעה האמה תליחתב הנממ קלחב וא לארשי ץראב

 הבש הנידמ ןאכ םייקל ךישמהל תוכזה הירבחלו וזה הליהקל שיו ,תנווגמו הלודג תידוהי הליהק

 םג וזה תוכזה לש הרוקמ ,םייתד םישנא יבגל .תימואל תימצע הרדגהל םתוכז תא שממל ולכוי

 ןפואב ביוחמו ,תידוהיה תדל ביוחמ וניאש ימ רובע םג יכ שיגדהל בושח יל .תיהולאה החטבהב

 לש םואלה תנידמ ראשית לארשיש תוכז םידוהיל שי - םדאה תויוכזלו תוימואלניב תומרונל אלמ

 ץראל ידוהיה םעה לש ותקיזלו לארשי ץראב ידוהיה םויקה לש הירוטסיהל יכ ןבומ .ידוהיה םעה

 הלאשל הבחרהב ןאכ סנכיהל הצור ינניא .ילסרבינואה ןועיטב ביכרמכ הבר תובישח שי לארשי

 םיסחיה תלאשל ,לארשיב תינוליח היידוהיכ ,יתשיג לש רבסהב ידוסי ביכרמ איה םלוא ,וז הבושח

 הריתי 53 .םהינווג לכ לע תווצמה רמוש רוביצהו ישפוחה רוביצה ןיב הנידמב םייקתהל םיכירצש

 היידוהיכ הנידמו תד יאשונב םיידוהיה םימרזה ןיב הנמא רוציל הזה ןויסינה לא העיגמ ינא ,וזמ

 םעה שמממ הבש הנידמכ הזה רוזאב םייקתהל ךישמהל לארשי לש יוכיסה תא קזחל הצפחה

 .הז יוכיס קוזיחל בושח ביכרמ הנמאב האור ינא .תימצע הרדגהל ותוכז תא ידוהיה

 השעמ ליעפהל ילב הב םילדגו הב םידלונה הלאמ לידבהל( לארשיב תויחל םירחובה הלאמ םיבר

 תאז םישוע )םיילכלכ םילוקישמו הקוצמ תונידממ הילא םירגהמה הלאמ וא ,יתועמשמ הריחב

 איה תירוביצה תוברתה ובש דיחיה םוקמה והז :םלועה תונידמ לכ ןיב לארשי לש הדוחיי לשב

 להנל – הרוצ םושב םייתד םניאש םידוהי – יתומכש םישנאל תרשפאמ לארשי .תידוהי-תירבע

 דיחיה םוקמה איהש תויהל לוכי .ונלש תידוהיה תוהזל יזכרמ םוקמ וב שיש ,ידוהי םייח חרוא

 ןכל .תורוד ינשמ רתוי תדסוממ תידוהי הקיז וא תווצמ תרימש אלל דורשל םידוהי ולכוי וב

 הלעמב ןושאר ףתושמ סרטניא שי תובישחו ךרע הב םיאורו תידוהי תויכשמהב םיצפחה םידוהיל

 סרטניא םג םהל שי ,ךכש ןוויכמ .ןכ תושעל תוכז םג םהל שיו ,לארשי תנידמ תא קזחלו םייקל

 ויתס( 31 תלכת "היוצרה התומדו תינורקע הקדצה :תידוהיה הנידמה" ירמאמב הלא תודוקנב הביחרמ ינא 53
 .05 )ג"סשתה
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 רשאו ,םיינידמה םהייח תא ולהני הכותבש תפתושמה תרגסמה יבגל םהיניב הנמאל עיגהל ינויח

 תולאשב םהיניב םיקומע תועד יקוליח תורמל לארשי קוזיחל דחי לועפלו דחי תויחל םהל רשפאת

 .תוידוהיה תוהמ לש

םיביכרמה ןיב סחיה .4

 םדאה תויוכזו היטרקומד .א

 לעו ,רוביצה תופדעה לע תססובמה רטשמ תרוצכ ,היטרקומד ןיב םייקה חתמה לע ליעל יתעבצה

 הנקסמל איבי הזה חתמהש רוסא .ןהב םיעגופה םיקוח לע םג רובגל הלוכיה םדא תויוכז לע הנגה

 ,דחיב תויחל תולוכי םדא תויוכזו היטרקומד יכ הארמ יטילופה ןויסינה .וזל וז תודגונמ םייתשה יכ

 תבייחמ ,ידי לע ץלמומה רצה הנבומב םג ,היטרקומד .ןהיניב םימיוסמ םיימינפ םיחתמ שי םא םג

 שפוחו יוטיב שפוחל תויוכז ןוגכ ,ומצע יטרקומד יטילופה ךילהל תורושקה תויוכזב ,תוחפל ,הרכה

 עצמב ךומתל רוביצה תא ענכשל תוכזה תוברל ,עצמ ךמס לע רחביהלו רוחבל תוכזהו ,תודגאתה

 לש רתוי ההובג המר ללכ ךרדב שי תויטרקומדב יכ ךכ לע העיבצמ תיטילופה הירוטסיהה .הז

 םירטשמב רשאמ ,היטרקומדב תורישי תורושק ןניאש םדאה תויוכז ללוכ ,םדא תויוכז לע הנגה

.היטרקומד הניא םדא תויוכז אלל היטרקומד יכ םינעוט ףא שי ,רומאכ .םירחא

 תויוכז לע הנגה בלשל ןוכנ דציכ תוארל תנמ לע הזה חתמה תא ןיבהל םג בושח ,ינש דצמ

 לעה-ןורקע לע תוססובמ םדאה תויוכז ,רומאכ .רוביצה תופדעהל םג םלוה לקשמ ןתמ םע םדאה

 תונידמ .ונימ וא ותד ,ותוימואלל רשק ילב ,ותוישונא לשב םדא לכל תונותנ ןהו ,יטסינמוהה

 םיתעל .)ןהיחרזא םניאש הלאו םהיחרזא ןיב תוניחבמ ןהש הז ןבומב( תוירלוקיטרפ דימת ןה

 םדאה תויוכז לש ירסומה חוכה .תוצובק לש וא םיטרפ לש תויוכזב עוגפל הייטנ ןהל שי תובורק

 תועדה וא תופדעהה ידי לע םיכמתנ םה רשאכ – רקיעב ילואו – ףא ,הלא םישעמ ליבגהל דעונ

 לכב וא( היטרקומדב םיקקחנה םיקוחל תומדוק םדאה תויוכז ,הז ןבומב .בורה לש תומודקה

 המלש הנגה םיתעלו ,ידמל תומומע ללכ ךרדב ןה םדאה תויוכזש אלא .)תרחא רטשמ תרוצ

 .תאזמ הריתי .םירחא םיסרטניאב וא תויוכזב העיגפ לש םיחנומב ידמ הובג ריחמ תשרוד ןהילע

 תחאב העיגפכ םדאב העיגפ לכ טעמכ גיצהל ןתינש דע תומומע הכו תויללכ הכ ןה םדאה תויוכז

 תויוכז לש היצזיטרקנוק תושעל אוה םדאה תויוכז חיש לש יתימאה ונחבמ .תויסיסבה ויתויוכזמ

 .וז הבוח לש הפקיהו הביט והמו ,ןהילע ןגהל הבוח תלטומ ימ לע עובקלו ,םדאה

 "קתונמ" יביטמרונ חיש איהש ,םדאה תויוכז לע הנגהה ןיב שממ לש חתמ ררועתהל לולע ןאכו

 תוינידמה תוטלחהה תאש ןורקיעה איהש – היטרקומדה ןיבו ,תיתרבח תואיצממו יטילופ חוכמ

 גצומ תויהל לוכי יל יוצרה יטילופ רדסה לכ םא .ויתופדעהל תושיגר ךותמ רוביצה יגיצנ םיעבוק

 ימ לש םדאה תויוכז תוסיפתל תפפכומ תויהל היטרקומדה הלולע - םדאה תויוכז חישמ בייחתמכ

 דימת רובגל תויטילופה תופדעהל חינא םא ,תאז תמועל .הזה חישה תולובג תא עובקל ךמסומש

 .ןהלש יביטמרונה חוכה תאו ףקותה תא תדבאמ ינא ,םדאה תויוכז לע

 לבא .דחו טושפ ,ידסומו ינורקע ,ןורתפ ול ןיא .יתימאו םייק חתמב רבודמ יכ תודוהל בושח
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 לע לבקל םיכירצ םדאה תויוכז יכמות ,םדאה תויוכז לע ןהו היטרקומדה לע ןה רומשל תנמ לע

 קזחה דמעמל הניכזת תובושח ףאו תוקדצומ םהיניעב תוארנש תואצותה ןמ ןטק קלח קר יכ םמצע

 עבקיהל םיכירצ הנידמב םירדסהה בור ."םדא תויוכז לע הנגהמ תובייחתמה תונקסמ" לש דבוכמהו

 ,ביתכהל תולוכי ןניא םדאה תויוכז .רוביצה תופדעהל םאתהב ,"הליגר"ה תיטרקומדה תרגסמב

 לש תונימאה לע ישממ ןפואב הנמייאתש ילב ,הרבחב םירדסהה לולכמ תא ,שארמו ץוחבמ

 תוכזהו תדה שפוח ןיב םיירשפא םיחתמב יתקסע רשאכ ליעל וז הדוקנ יתנייצ .יטרקומדה ןורקיעה

 63.אשניהל םתוכזב ריכת הנידמהש תוכז םהל שי יכ םילאוסקסומוה לש םתעיבתב וא ,ןויוושל

 אל ונרחבש אשונב אקווד ןאכ התוא םיגדא .ךרדה לכ ךלהמב ונתוא הוולתש ,תינורקע הדוקנ יהוז

 היטרקומדו תויוכז חישו הנידמו תד לש תויגוסב רתויב םינועטה םיאשונה דחא אוהש ,וב קוסעל

 השיאל שי יכ םירובסה םילרביל םיגוהו םישנ ינוגרא שי .תולפהה אשונ תרדסה – יברעמה םלועב

 תללוכ התוכז ,תוחפל .הייחל תורושקה דוסי תוטלחה טילחהל התוריחמ תעבונה ,הלפהל "תוכז"

 תללוכ תוכזה ,רתוי םיקזח םינועיט יפל .ליפהל הילע רוסאל הנידמה לש תוריחהו חוכה תלבגה

 תא םג סינכמ רתוי קזחה ןועיטה .ירוביצה יאופרה חוטיבה תרגסמב תולפה תללכהל תוכז םג

 ,רקיעב ,ןה תולפה םירסואה םיקוחמ לבוסש ימש ךכ לע עיבצמו - ילכלכ-יתרבח ןויוושל תוכזה

 תא אצמת הליכשמו הרישע השיא .תילכלכ הניחבמ תושלחו תויתרוסמ תוצובקל תוכיישה םישנ

 תא ,אופא ,חיצנמ תולפהה רוסיא .תאז רסוא קוחה םא םג ךרוצה הרקמב הלפה תושעל ךרדה

 .ןהייחב טולשל תולוכי ןניאש ,םישנה לש ןתקוצמ

 הרובס ינא .תולפה לע ילילפה רוסיאה לוטיבב ןכל תכמותו ,םיקזח הלא םינועיט תאצומ ינא

 ןה ךכ .תולפה תובייחמ ןניאש תורוצב החפשמ ןונכתל ואיביש םייתרבח םיכילהת דדועל יואר יכ

 הלא םילוקישב םוקמ ןתמ יבגל ןהו ,גוזה ינב ןיב החפשמה ןונכת לע תוטלחהב תופתתשה יבגל

 לוטיב יכמות םיגוש יכ הרובס ינא ,ינש דצמ 73 .םירחאה םידליה לשו םירוהה לש םייחה תוכיאל

 תאו ,וזכ הטלחה לש תירסומה תובכרומה תא םיטיעממ םה רשאכ ,תולפה לע ילילפה רוסיאה

 רוסיאה לוטיב ,ימעטל .םיילאיצנטופ םייח אשונכ רבועה לש ודמעמו םייחה דוס ןיבו הניב רשקה

 תא תושעל םישנל עייסל היושע הב הרכהה .תאזה תובכרומה תורמל קדצומ תולפה לע ילילפה

 .רתוי הבוט הרוצב השקה הטלחהה

 .תולפה לע ילילפ רוסיא יבגל ילש תירסומה יתדמע הניא ןאכ םיקסוע ונא הב הלאשה לבא

 תודסומ לש תרחא הטלחה לכ יכ ןועטל סיסב ,וזה תוינידמה יכמותל וא ,םישנל שי םא איה הלאשה

 תיב ידי לע קוחה לוטיב וא תוברעתה הקידצמה ,ןהיתויוכזב תקדצומ יתלב העיגפ איה הרבחה

 תויטילופ ,תויביטמרונ תואצות וז העיבקל .תילילש הנה וז הלאשל הבושתה ,יתעדל .טפשמה

 רבדה םא ןיב ,חצר איה הלפה לכ ותעדלש ינפמ תולפה רסואש ימ יכ הרובס ינא .תוידסומו

 תא ליבגהל ךרוצלו תויוכז תושגנתה לש תפסונ אמגודל .ןיאושינ תרתהו ןיאושינב קסועה ינשה קרפב הז ןיינעל בושא 63
 .הנמאל יעיברה קרפב - לתוכב הליפתב ןוידה ואר - תויוכזה חיש לש וחוכ
 החפשמה לדוג .הייסולכוא ץוציפ לש םיכילהת עונמל תנמ לע ,הדוליה תנטקה דדועל יוארש השוחתל הפתוש ינניא לבא 73
 תולודג תוחפשמל םוקמ םהב שיש םיבוט םייח .םיבוט םייח לש הסיפתו םיכרע תרגסמב טרפה לש ותוריח לש ןיינע אוה
 .תויתד תורגסמל רשק ילב ,תונטק תוחפשמל תינבומ הייטנ ןהב שיש םיבוט םייח תוסיפתמ רתוי םיכשומ יל םיארנ
 הכירצש ,תיגולואידיא-תיטילופ הטלחה וז םג .תאז תושעל תיאשר איה לבא ,תולודג תוחפשמ דסבסל תבייח הניא הנידמה
.תירוביצ-תיטילופה תכרעמב לבקתהל
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 הדמעב קיזחמש ימש ךכב הריכמ ינא ,תאז םע דחי .העוט ,ואל םא ןיבו תיתד הפקשה לע ססובמ

 ,ןכ םא ,ונל שי .חצר הריתמ – ערה הרקמבו ,בל-םותב העוט ,בוטה הרקמב ,ינא יכ רבוס וזה

 יקוח ץמאל ונילע יכ םיעדוי ונינש .קדוצ אוה יכ רובס ונתאמ דחא לכ .הקומע תירסומ תקולחמ

 לכ .ונלש תינידמה תרגסמהו םיקוחה שוריפל ךמסומ ןונגנמ םג תויהל ךירצ יכו ,הנידמב תולפה

 .תירסומה ותפקשה תא םאתי קוחה יכ הצור ונתאמ דחא

 .ןוילעה טפשמה תיב ןוגכ דסומ ידיב הטלחהה תא דיקפהל איה היעבה תא רותפל תחא ךרד

 ,תירבה תוצראב .תיטופיש תואמצע ול תנתינ ןכלו תויוכז לע ןגהל ,רתיה ןיב ודיקפת ,הז דסומ

 ךרד .ןוירהל ןושארה שילשב תולפה רוסאל הנידמל רוסא יכ טילחה ןוילעה טפשמה תיב ,לשמל

 ןיב םילדבה שי ,לשמל ,תירבה תוצראב .תיטילופה תכרעמה ידיב אשונה תא דיקפהל איה תרחא

 םיכרד שפחל הייטנ םהב שיש הלאכ שיו םיילרביל תולפה יקוח ןהב שיש הלאכ שי .תונידמה

 ורסאש םיקוח לוספל טפשמה תיב תטלחה .דייו 'נ ור ןיינעב טפשמה תיב תקיספ תא ףוקעל

 םירקבמה .תבקונ תרוקיבב םירחא לצאו לודג חבשב םידחא לצא הלבקתה ףרוג ןפואב תולפה

 םינוכנה תוחוכה יסחי ימעטמ וא םיירסומ םימעטמ ,יוגש הטלחהה ןכות יכ ורבסש הלאל וקלחנ

 תויוכזה חישו יטופישה דיקפתה תסיפתב היה םגפה יכ ורבסש הלאו ,תונידמל יזכרמ ןוטלשה ןיב

 בוט ,תולפה לש וז ןוגכ היגוסב ,יתעדל .םינורחאה לא תכייתשמ ינא .טפשמה תיב תא ועינהש

 83 .תיגוצייה תיטילופה תכרעמה לש הידיב ראשות הרדסההש

 ובינה םייתרבחהו םייטילופה םיצחלה יכ האור לארשיב אשונה לש וילוגלג ירחא בקועש ימ ,ןכאו

 לש המוצע היישעת "סנרפ" רשאו ,ונלצא גהנש תולפה לע ףרוגה רוסיאה תא הלטיבש הקיקח

 ,םייקה בצמב ריכיש קוח ףידעה ,תויתדה תוגלפמה תוברל ,ילארשיה קקוחמה .תויקוח יתלב תולפה

 תוגלפמה ירבח 93 .הנעי תב גהנמכ ,ףרוג רוסיא תועצמאב תומלעתה ינפ לע ,קפסמ הנעמ ול ןתייו

 ,םייחה תשודק ןורקע ןיינעה לע לח םא :יטנרהוק ונניא תדה תניחבמש קוחל ומיכסה תויתדה

 ,האושנ אל השיא לש ןוירה ןיבו "ליגר" ןוירה ןיב לדבהה המ ,תורבעתהה עגרמ םיליחתמ הלאו

 רבוע לש וייח המב ?רבועה אטח המ ?תוירע יוליג לש וא סנוא לש האצות אוהש ןוירה ףא וא

 רשאו ,הלעב לש וערזמ השיא לש הנטבב חמוצש רבוע לש הלאמ תוחפ םישודק הריבעב אבש

 לע דמועש המ יכ וניבה םייתדה םיקקוחמה ?יוארכ ולדגל ישפנה חוכה הב ןיא יכ השיגרמ איה

 .הללכב הרבחה לש םייטפשמה םירדסהה אלא – הכרדכ להנתהל ךישמתש – הכלהה וניא קרפה

 תושקעתה רשאמ רתוי הבוט תיתקיקחה הרשפה יכ ,םבורב ,ורבס םילרבילו תויטסינימפ ,ינש דצמ

 לע רוסיא לכ ןכל יכו ,הפוגב השעיי המ טילחהל תידעלב תוכז שי השיאל יכ תפרוג הזרכה לע

 .ורקיעמ לוספ ,התוא תסוומה ןונגנמ וא הלפה

 להנתמ ןיידע ודצב .תובר תויומימע וב שי .םלשומ וניא תולפהה אשונב ונלצא םייקה רדסהה

 ,םירחאב .תודעו םיקהל םיברסמה םילוח יתב שי .תויקוח יתלב תולפה לש ,רתוי ןטק םא םג ,קוש

ehT( ירמאמ ואר רתוי טרופמ ןוידל 83  eloR  fo  struoC  ni  detfiR  seicarcomeD  ,” 33  rsI  . L  . veR  ,. 852-612 ( 9991".
 הילע הנגהל ץוחנ רבדה םא הלפה תושעל השיאל רתיה – "ילאיצוסה ףיעסה" ארקנש המ לע להנתה תסנכב חוכיווה 93
 ,7791 תנשב ,הנושארה ןיבר תלשממ יהלשב רבעש ירוקמה קוחב ללכנ הזה ףיעסה .םירחאה םידליה לש םתחוור לעו
 .ןיגב תלשממ לש ינויצילאוקה םכסהה ןמ קלחכ לטובו
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 תושקבמה םישנה תא םיפשוח ןהבש תודעו שי .קוחב םיעובקה םיאנתה לע תודיפקמ ןניא תודעווה

 תונכס יבגל ללכ ןתוא םיעדיימ אל תורחאב .היתונכסו הלפהה תוהמ לע םידיחפמ םיטרסל הלפה

 ,הקוצמב תורענ לש םירקמ שי ןיידע .הלפהל תופולח יבגל וא ,תולפה לש תוישגרו תויאופר

 הרשפה ,תאז םע דחי .תויקוח יתלב תולפה תרגסמב ןתומ תא תואצומו תודעוול תונפל תוססהמה

 תרגסמב ,םידדצה ןמ דחא לכ לש תונויסינל תוימיטיגל הב שיש הלועפ תרגסמ הבינה תיתקיקחה

 לש תוימיטיגל ירבשמ ררוג רבדהש ילב ,ולש םיבוטה םייחה תסיפת םודיקל לועפל ,תמייקה

 .הרבחב םייזכרמה תודסומה

 בותכל היה רשפא :וז האצותל איה ףא הרושק תולפהה אשונל סחייתהל אל ונטלחה יכ הדבועה

 רופישל תועצה שי ונתאמ דחא לכל .היגוסל תונושה וניתושיג אשונב דואמ תוכורא תוסמ ןאכ

 קקוחמה ,רבד לש ורקיעב .ותמדרתמ הזה בודה תא ריעהל אלש ונפדעה לבא .יטפשמה בצמה

 וזכור ,אשונה תא הנחב הדעו ,ינורקע ןויד םייקתה :השעייש םיצילממ ונחנאש המ ןאכ השע

 עצפ וניא אשונה .התא תויחל םילוכי םידדצה לכש תישעמ הרשפל ועיגהו ,םייתדבועה םינותנה

 04 ."בגא תרמא" לש דמעמב ,ןכל ,היה אשונב ונלש ןויד .חותפ

 השק ,השיאה תויוכזמ תבייחתמו תעבונכ היגוסה תא םיגיצמ םא :לילכהל ןתינ וזה הנקסמה תא

 תא םיאור םא םג ךכ .ונלצא הצמואש וז ןיעמ הרשפל םיכסהל םישנה תוגיצנל רתוי הברה

 ותוכמסל ןיינעה תא ריבעמ היה םג הזכ חיש .םייחל רבועה לש השודקה ותוכזמ עבונכ ןיינעה

 ףוגה וניא טפשמ תיבו ,תירסומו תיכרע איה ןאכ תקולחמהש תורמל ,טפשמה תיב לש ותערכהלו

 הערכהה לע ןכל הפידע )ברעמה תונידמ בורבו( לארשיב וכלה הב ךרדה .הב עירכהל םיאתמה

 איה אשונה לש הרדסהה וז ךרדב .תויוכז חיש לש םיחנומב טפשמה תיב ידי לע אשונב הרישיה

 הרשפו ןתמו אשמ לש יטרקומדה ןורקיעה תא תפקשמה ,תיטילופ הרשפ לשו הקיקח לש האצות

 תויציאוטניאה תא ליעפמ חרכהב טעמכ טפשמה תיב הבש תינורקע הערכה לש אלו ,תוצובק ןיב

 חיש תא םצמצל לכוי הזכ בוליש .ןהל םיפתוש םניאש רוביצב הלא תא רכנמו ולש תוירסומה

 תורכומ תויוכז לש ןמושיי ןוגכ( טפשמה יתבב וערכויש יואר ןכאש םיאשונל קר םדאה תויוכז

 יטרקומדה ךילהל ןמצע תויכרעהו תויגולואידיאה תוערכהה תא רומשלו ,)םייפיצפס םישנאל

.יטילופה

 ,תדה שפוחל תוכזה ןיבו היטרקומד ןיב סחיה יבגל ונלצא םג תולועה תודחוימ תויגוס המכ שי

 שפוחל הבחר תונשרפ תתל הטונ ינא ,תיללכ .םייטרקומד םניאש םיביכרמ תללוכ תדהש םוקמ

 תעגופ הניא וז דוע לכ תוחפל תדה תא ליכהל שממ לש ץמאמ השעת היטרקומדה יכ הפצמו ,תדה

 ,ךכ .התרמוח לכב תררועתמ הלאשהו ,םייקתמ וניא הז יאנת םהבש םירשקה םנשי לבא .םירחאב

 םתנידמש םנוצר תא עיבהל םייתד םישנא לש תוריחה תא םג ללוכ תדה שפוח ,ייניעב ,לשמל

 .םולש יכרדב וז הרטמ גישהל תנמ לע תיטילופה תונגראתהה תא ףאו ,הכלה תנידמל ךופהת

 םכסומ יונישל עיגהל רשפא יא דועב ,תולפהה אשונב רדסהל עיגהל היה רשפאש ךכל םרג המ איה תקתרמ הלאש 04
 היושע םירשקהה לש תקדקודמ הניחב .ליבק וניא םייקה בצמה יכ רורב םהב םגש ,ישיא דמעמ וא תובש ןוגכ םיאשונב
 .הלא םימוחתב םיירשפאהו םייוארה םירדסהה לע הטלחהב ונל ועייסיש תונבות בינהל
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 הנניא הכלהל םאתהבו הכלה ימכח ידי לע םיכתחנ היניינעש הנידמ ,ליעל ונרמאש יפכש אלא

 קחשמב ףתתשהל התוליעפ וזו העצמ הזש תונגראתהמ עונמל תיאשר תיטרקומד הנידמ .היטרקומד

 ףא רבדה .היטרקומדה תא לטבל תנמ לע שומיש וב תושעלו ןוטלשה תא שופתל ךכו יטרקומדה

 הנניא האלמה הכלהה תנידמ .ןוילעה טפשמה תיב לש ןיד יקספ המכב אחרוא בגא ןוידל הלע

 הכלהה תנידמ ידיסח .םדאה תויוכז לע הנגהה םעו םזילרביל םע וא היטרקומד םע תבשייתמ

 הלועפ ףתשל תונוכנ ןיא םאו ,תונדשחב םהילא םיסחייתמ םא ןילהל םילוכי םניא אלמ ןפואב

 הכירצ ,בוש .הכלה תנידמל ךופהת ןכא הנידמה יכ ןוצרה תא שממל תויטילופה םהיתונווכ םע

 ךא – יתכלהה ונוזח לע רתוול יתד םדאמ שורדת אל הנידמה היפל תישעמ הנובת ןאכ תויהל

 .חישמה אוב דע תוחפל ושומימ לע רתוול תיתריצי ךרד אוצמל בייח אוה יכ ריהבת

 םייתד םיגיהנמ לש םתוכז תא ,לשמל ,תללוכ איה .הבחר איה תדה שפוחל תנתונ ינאש תונשרפה

 רויג יכ וא ידוהי אל דיל רבקיהל ידוהיל רוסא יכ ,םתליהק ירבח רובע ,עובקל םייסקודותרוא

 אל םיגיהנמ לש םתוכז תא םג תללוכ איה לבא .רויג וניא םייסקודותרואה םיאנתב דמוע וניאש

 לש וא תידוהיה הכלהה לש ,םרובע ,ךמסומה שוריפה תא םהיתוליהק רובע עובקל םייסקודותרוא

 עובקל שפוחה וניא ,םימרזה לכמ ,םייתד םיגיהנמ לש תדה שפוח לבא .ולא םיאשונב תודהיה

 ,הכלהה תא ותונשרפ תניחבמ יכ עובקל בושח יתד גיהנמ לש ותוכז .הנידמה לש םירדסהה תא

 לש ותודהיב ,םשרמ וא תובש ךרוצל ,ריכהל אל הנידמה תא תבייחמ הניא ,רויג וניא ימרופר רויג

 תדה שפוח תא דבכל הכירצ איה .לופכ אוה ןאכ הנידמה לש הדיקפת .ימרופר רויג רייגתהש ימ

 תולאשל ןגוהו קפסמ הנעמ תתל הכירצ איהו .)םייתדה םימרזה לכמ ,םדא לכל( יתדה םוחתב

 בייחל םיכירצ םניא ,םדצמ ,םייתד םיגיהנמ .תימצע תוהזבו םיכילהתב ,הנידמכ ,הלש הרכהה לש

 תדה ןיב תושגנתהל ,חרכהב ,איבי הזכ לולסמ לכ .הלאככ םייתד םירדסה ץמאל הנידמה תא

 ףידעהל אלא הרירב הנידמל ןיא וזכ תושגנתהבו .היתויושרו הנידמה ןיבו םיכמסומה היגיהנמו

 קוקז אוה םגש ,םייתד תודסומל ןילופונומ ןתינ וב םוחתב רבודמ ןכ םא אלא( היתודסומ תא

.)תדחוימ הקדצהל

 ברה ןואגה לשו קוק ה"יארה לש םהיתודמע תא הדובע תחנהכ תלבקמ ינניא יכ וילאמ ןבומ

 יהוז יכ הניבמ ינא .הרותה יקוחל לארשי יקוח תא ברקל ץמאמ לכ תושעל שי ןהיפל ,גרבנדלוו

 ,ימעטל .ןוכנה אוה ךפהה .הל הפתוש ינניא לבא ,יתד םדא לש תיחרכה ףא ילואו תיעבט הלאשמ

 ךלי אליממ הרותה לוע תא ומצע לע לבקמש ימ .הב םייחה לכ תא תרשל םיכירצ הנידמה יקוח

 שיש הלא קר תויהל םיכירצ הנידמה יקוח .הנידמה קוח םעטמ עויסל קוקז וניאו ,הכרד יפ-לע

 תא ליבגמ הנידמה קוח רשאכ .הב םייחה לש יללכה ירוביצה סרטניאה תניחבמ הקדצה םהל

 טלחהב הלוכי וזו ,הקדצהה תא קפסל דואמ לק םיתעל .הקדצה תשרודה הלבגה וז ,יתוריח

 .טרפה לש םיסרטניא םידגונה ,םייטסילנרטפ םילוקיש וא רוביצה תבוט לש םילוקיש םג לולכל

 ךכש הדבועה לע קר םתקדצה תא ססבל ולכוי אל הנידמה יקוח יכ בייחמ יתד אל תויהל שפוחה לבא

 םינועיטל הרושק הניאו ,תינורקע ןכל איה תיתדה הקיקחה אשונל יתשיג .הכלהה ידי לע שרדנ

 רדסהש הדבועה םצע :תטלחומ םג איה יתדמע הז אשונב .ןדמ ברה ידי לע םיאבומה םייטמגרפה

 קידצמ םעט תויהל הלוכי הניא ללכ ,אוהש שוריפ לכ יפ-לע ,תידוהיה הכלהה ידי לע שרדנ םיוסמ
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 ירמוש םידוהי לע קר אל ,לכה לע םילח הנידמה יקוח .לארשי תנידמב יללכ בייחמ קוחכ ותקיקחל

 ןיא .ורחב הב ,םתליהקל םתוכייתשה חוכמ םינימאמ לע םילח םייתדה תוגהנתהה יללכ .תווצמ

 ,םינימאמ לע הכלהה יקוח תפיכא לש דיקפתל הנידמה יקוח תא םותרל שקבל םילוכי םינימאמ

 אלו םידוהי ,םינימאמ םניאש ימ בייחל תנמ לע קוחב הזכ שומיש תושעל םהל רוסאש יאדוובו

.דחאכ םידוהי

 יקוח ןיבו תדה תונורקע ןיב וזה הבושחה הנחבהה תא לבקל תפתושמה תונוכנה קר ,יתכרעהל

 תודסומ לש תוכמסומ תועיבק ןיבו םינבר לשו םייתד םיגיהנמ לש תוכמסומ תועיבק ןיב ,הנידמה

 ירשק ובש בצמה תא ענמת איה קרו .המכסהל עיגהל רשפאת ,תויעוצקמה היתוכרעמ לשו הנידמה

.הנידמה לש תויטרקומדה תא ןהו תדה שפוח תא ןה הנקת אלל ושבשי הנידמו תד ןיב ןילמוגה

 
תידוהי הנידמו היטרקומד .ב

 .םידוהי-אלל הסחי תניחבמ הנידמה לש תוידוהיה ןיבו היטרקומדה ןיב רתוי םיבכרומ םיסחיה

 הישוריפ לכ לע ,תידוהיה הנידמה לש תובשייתהה לש תלוכיה יבגל םישק תוקפס םילעמה שי

 לע תויבקעב הלעומ וז הנעט תילארשיה תואיצמב .םדא תויוכז םעו היטרקומד םע ,םיירשפאה

 לארשי ,םתנעטל .ידוהיה לאמשה לש םירבוד המכ םיפרטצמ וילאו ,לארשיב יברעה טועימה ידי

 ,)תובש ןוגכ( םידוהיל הפדעה םינתונה םירדסהה לכ תא לטבת םא קר היטרקומד תויהל לכות

 .תימואל-וד הנידמכ וא היחרזא לכ תנידמכ ,שרופמב ,המצע רידגת םא קרו

 תוכזה :ליעל יתזמר רבכש המ הרצקב רמוא ןאכ 14 .םירחא תומוקמב הלא םיאשונב יתבחרה

 ידוהי בור שי לארשיב .תילרבילה תיטסינמוהה תרוסמה ןמ קלח איה ףא תימואל תימצע הרדגהל

 ומויק תרימשל סיסב ידוהיה םעל קפסתו ,ידוהי דוחיי ףקשל ךישמת הנידמהש הצורה לודגו קצומ

 םיגוהנה םירדסהה יפלכו לארשי תנידמ יפלכ תולעומה תונעטה םע דדומתהל בושח .יתוהזהו יזיפה

 וא "תויטרקומד"ה דוסי תאו "תוידוהי"ה דוסי תא ,הז לומ הז ,ביצהל היהי דואמ העטומ .הב

 תויהל הצור אוה םא רוחבל ךירצ םדא ובש ,ספא םוכס קחשמ הפ שי וליאכ ,"םדאה תויוכז"

 לש הפדעהה לוכיס .תידוהי תימואל תוהדזה לעב וא ,דחא דצמ םדאה תויוכז דיסחו טרקומד

 תויוכזב עגופ וניא הז דוע לכ ,הנידמה לש ידוהיה דוחייה ךשמהל םידוהיה לארשי יבשות בור

 .קדצ וא ןויווש םשב םמודיק אלו – םדאה תויוכזבו היטרקומדב העיגפ היהי ,םירחא לש

 םע תולקב בשייתמ וניא הז שפוח רשאכ םג ,םיסקודותרוא לש תדה שפוחב הרכהה ,המודב

 לש התברקהו תוידוהיל "העינכ" הניא ,םיינוליח לש וא םירחא םימרז ירבח לש תויכרעה תופדעהה

 .וידחי הלאה םילאידיאה לכ לש ,תינמז וב ,שומימ אלא ,םדא תויוכזל תוביוחמהו היטרקומדה

 תוביוחמ ןיא יל .בושח יוניש רובעל ,יתעדל ,ךירצ ןדמ ברה לש הניפסה לשמ יכ םירבדה ןמ הלוע

 ימצע ינאש ינפמ טושפ ,תווצמה רמוש ידוהיה םעה תניפס לש המולש לע רומשל תפתושמ תימויק

 םחלאו ,תווצמ ירמוש םידוהי לש םתחוורבו םתחירפב ,ןבומכ ,הצור ינא .הב הגילפמ יתייה אל

.)ט"נשת ,דחואמה ץוביקה( 'םייוכיסו םיחתמ :תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי' ,ןוזיבג תור לשמל ואר 14
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 .הז דחוימ םייח חרוא לש ורומישל תישיא תוביוחמ ןיא ימצע יל לבא .ועגפיי אל הלאש תנמ לע

 שיש םייח ןאכ תויחל יל רשפאמש ילכה איהש ,הנידמה תניפסב קומע ישיא ןיינע טלחהב יל שי

 םירשקהב הריכמ ינא םג ,תורחא םילמב .ידוהי רוביצב הרבחכ ילו טרפכ יל - תועמשמ םהב

 ידוהיה םעה ןה – רוביצה לש וחוכ תאו ונסוח תא רמשל םיבוט םימעט שי םהבש םימיוסמ

 םימעטש יאדוולו בורקו .םתוימואל וא םתדל רשק ילב ,לארשי יחרזא ללכ ןהו )םלועבו( לארשיב

 ינא ,וז תרגסמב 24.םכותב םייחה םיטרפה ןמ דחא לכ לש םתחוור לע הדמעהל םינתינ םניא הלא

 היחרזא ןיבו הנידמה ןיב סחיה לש תולאשל סחייתהל ףיסוא אלו ,ידוהי-םינפ ןוידב קר תקסוע

 ,הנממ ולשונ םה יכו ,םתדלומ יהוז יכ םישחה ,םיברעה הלא רקיעבו םיידוהי אלה היבשותו

 .הלא םינועיטל סחייתהל בושח יכ הרובס ינא ,רומאכ .תידוהיה הנידמה ידי לע ,תיתוהזו תיזיפ

 םדאה תויוכז םהל תודמוע יאדוו .תימצע הרדגהל תוכז שי - םיטרפכו הצובקכ – םיברעל םג

 הנידמ לש תינורקעה הקדצהה תא לולשל ידכ ךכב ןיא ךא ,דבכל ךירצ הלא תויוכז .תורחאה

.לארשיב תידוהי

 ימצע האור ינא ,ץראב ידוהיה רוביצה לע – ינחור וא יזיפ – ימויק םויא לש םיאנתב ,וזמ הרתי

 הלאכ םידעצ .רוביצכו םיטרפכ םייקתהל הזה רוביצה לש ותוכז תא וחיטביש םידעצל םג תביוחמ

 ,םייללכ "םייחרזא" םיסרטניא ינפ לע םיירלוקיטרפ םיידוהי םיסרטניא לש הפדעה לולכל םילוכי

 תויוכזב םיעגופ םניא םה דוע לכו ,הזה ידוהיה םויקה תא םייקל תנמ לע םישרדנ הלאש לככ

 םישיגדמה םירדסה יל םיארנ ךכו ,תובשה ןורקע יל הארנ ךכ .תוצובק לש וא םיטרפ לש דוסיה

 יגחו תבשה 34 ,תירבעה הפשה ןוגכ( תילמסהו תיתוברתה המרב הנידמה לש ידוהיה יפואה תא

 44 .)לארשי

VI. תוברתו טפשמ ,הרבחו הנידמ

 םירדסה ביתכהל – ןדבל – תולוכי ןניא ,הנייהתש לככ תובושח ,דוסיה תוחנה יכ רבכ יתרמא

 תורוצ שי ,היטרקומד לש תובר תורוצ שי .םימיוסמ םיידסומ םינבמ ףא וא םייפיצפס םיינידמ

 לע הנגהה תפיכאל םינווגמ םיידסומ םינבמ שיו ,ןתרגסמב םדא תויוכז לע הנגה לש תונווגמ

 תויוכזל וא היטרקומדל תוביוחמ ידי לע שרדנ וניא הלאמ דחא ףא .היטרקומדב םדאה תויוכז

 היגיצנ תועצמאב ,הרבחה לע תלטומ םיינידמהו םייטפשמה םירדסהה תעיבקל הבוחה .םדא

 לכב תורבחה לכ לע תיטמוטוא הרוצב םילחומ תויהל םילוכי םניא תונורתפהו ,םיכמסומה

 לשו רבודמ הב הרבחה לש הריהז הדימל לע םיססובמ ויהי םא קר םימיאתמ ויהי םה .םינמזה

 .םידחוימה הינייפאמ

 תרמואה השיג שי .םיביטקלוק וא תויביטקלוק תויוכז לש ןדמעמ אשונב הקומעה תקולחמל ןאכ סנכיהל הלוכי יניא 24
 תויביטקודר תושיג ,ייכרצל .םהיתויוכז לע וא םיטרפ לע ,תבכרומו תכבוסמ םג םא ,הדמעהל םינתינ דימת הלא יכ
 .תוליהק לשו םימע לש יאמצעה דמעמב ריכהל ךרדב בר קחרמ תוכלוה תומכחותמ
 קרב םיטפושה לש בורה תעד ינפ-לע ןישח טפושה לש טועימה תעד רתוי ןכא יל תיארנ ,הפשה לש ,הז רשקהב 34
2114 צ"גב ואר .לארשיב תוימוקמ תויושר ידי-לע ,תובוחרב תיברעב טולישה תבוח תשרפב רנרודו /  דגנ 'חאו הלאדע 99
 .)20.7.52 םויב ןתינ ,םסרופ םרט( 'חאו ופי-ביבא-לת תייריע
.05 )ג"סשתה ויתס( 31 תלכת "היוצרה התומדו תינורקע הקדצה :תידוהיה הנידמה" ירמאמב םג ךכב תקסוע ינא 44
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 הנמאה ירדסהו ,ללכב הנידמה לש םייקוחה םירדסהה יכ ריהבהל יל בושח ,תינטפשמכ אקווד

 תוארל החמש ינא .ונייח תא הרידסמה תרגסמה ןמ קלח קר םה ,טרפב ןאכ םיקסוע ונחנא םהב

 םיכירצ תונמאו םיקוח ,ימעטל .השודק לש הליה הלא לע תוטעל אל ןכומ ןדמ ברה םג יכ

 םירדסהו ,)הנמא( דחי םייחל תפתושמ תרגסמ לבא .םדאה תויוכז לש םייללכה םיצוליאב דומעל

 וא חצר לע םירוסיא ףא וא ,תורשכ וא תבש ,תובש יאשונב ןוגכ( תוירוביצ תויגוס לש םיטרופמ

 קלחכ אתווצב םהייח לע לקהל תנמ לע םיצמאמ םישנאש םילכ םה )תותיחש וא הבינג וא סנוא

 וא תדה יפל ,םיבוטה םייחה תווצמ תא אל ףאו רסומה תא הצממ וניא טפשמה .תחא הרבחמ

 תא םיצממ םניא םמצע רסומהו תדה ףא ,תומיוסמ תועד יפל .ישפוחה םדאה לש ורסומ יפל

 אל ,הברה םימעפ ,תדדמנ םדא לש ותלודג .גהניש ןוכנ ךיאו גוהנל םדא ךירצ ךיא יבגל םיללכה

 .תווצמה לע ףא וא םיקוחה לע רמוש אוה הבש הדימב ,רקיעב אל ףאו ,קר

 םגו ,םייקוח םירדסהו טפשמ ,הנידמה ינפמ תוששח עיגרהל ,תחא הנועבו תעב ,הכירצ וז תמא

 ייח תא אלמ ןפואב רידסהל ,הסנתש בוט אל ףאו ,הלוכי הניא הנידמה .םהיתולבגמ תא ריבסהל

 הנידמל בוט וניא הזכ ןויסינ .תבטוקמו תיתוברת-בר הרבחב םירומא םירבדה דחוימב .היבשות

 םייחה םקרמל םג ומכ ,הנידמה תייסולכוא לש יתרבחה ןסוחל קיזמו ער םג אוהו ,טפשמלו

 .ןגושגשו ןמויק תא רשפאל הרומא הנידמהש תונושה תויוברתלו

 תואיצמה תא םיעבוקה םה םדבל יטפשמה בצמה וא ןוטלשה ירדסה אל ,םירקמה בורב

 אל יטפשמה בצמה :ךשמהב ןהב ןודנש תויזכרמה תויגוסה ןמ המכב תאז הארנ .תיתרבחה

 דואמ ונתשה ,םייסקודותרוא ןיאושינב אשניהל הייטנה םג ומכ ,תבשה תרימש תדימ ךא ,הנתשה

 תונשל םיחילצמ םניא תסנכה לש םיקוח ףא וא תויטופיש תוטלחה ,ינש דצמ .םינשה ךלהמב

 םייתוברת ,םייתד ,םייתרבח ,םייטילופ םיסרטניאו תוחוכ םיבצייתמ םלומ רשאכ ,תואיצמה תא

 םרקיעב םה ,רחא תוהז ביכרמ לכ ומכ ,)תינוליח וא תיתד( תידוהי תוהז 54 .םיקזח םיילכלכ וא

 םייתוברת תוחוכ שי .הקיקח לש ךרדב גישהל רשפא יא הלא תא .תוברת לשו ךוניח לש ןיינע

 םיכרע שי ,תאז תמועל .אכדל ולכוי אל וב שומיש לע רוסיא וא חוכב שומיש לש תומכ םושש

 .רזחשל לכות אל םיילכלכ וא םייטפשמ ,םיינידמ םיצירמת לש תומכ םושש תויוביוחמו

 ידסומ הנבמ תונבל תולוכי ןה .תויגרנא לעתל תוליעי םיכרד ןה תובוט תויקוח תורגסמ ,תאז םע

 ,הבחר תירוביצו תיתרבח המכסה ףקשל תולוכי ןה .תוקולחמב הערכהלו תולאשב לופיטל םיאתמ

 תעבותה ,הנידמה .םירחא םימוחתל בלה תמושת תא ריבעהלו םימיוסמ םיניינע "רוגסל" רשפאתש

 ןוחטיבה תא היבשותל רשפאל הכירצו הלוכי איה קר ,חוכב קדצומה שומישה לע ןילופונומ

 .הרבח לכב תומייק םיכוסכס לשו תקולחמ לש תויעב .אלמ ןפואב םהייח תא תויחל םהל רשפאיש

 תוגהנתה יללכ לש חוסינל עיגהל תלוכיה אוה ,הרבח לכב ,טפשמ לש תויזכרמה תורטמה ןמ תחא

 הלוכי אל הרבח םוש .הלא םיללכל םאתהב םיכוסכס בשייתש תכרעמ לש דוסימלו ,םיבייחמ

 רוסא היפל ,ןיקסר ןיינעב צ"גב לש הטלחהה תא ןייצל ןתינ ,הנידמו תד רשקהב ,ונלצא .ילסרבינוא חקל והז 54
 בצמה תא הניש אל יטפשמה ןוחצינה .ןטב דוקיר ןוגכ םיעפומ רוסאל תנמ לע תורשכה קוח יפ-לע תויוכמסב שמתשהל
564 צ"גב :ואר .לעופב / .376 )2(דמ ד"פ ,'חאו םילשורי תיתדה הצעומה 'נ ןיקסר 98
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 הב םדאה ינב בור ףאו ,לכ םא תויחל לכות אל האירב הרבח םוש ,ןכ ומכ .הלא ילב תויחל

 ולכויש ךכ םייטפשמה םיללכה תא חסנל ךירצ .טפשמה ידי לע ףכאנ אוהש ינפמ קר בוטב ורחבי

 אלמל ןה ףא הנלכותש ךכ ושוריפו קוחה תפיכא תוכרעמ תא תונבלו ,בושחה םדיקפת תא אלמל

 תעיבקב ףתתשהל תונושה תוצובקה ירבח לש םתוכזב ריכמה ,בחר םזינמוה ,ימעטל .דיקפתה תא

 םהילע םילטומה םיצוליאה תא דבכל םג םתוא איבמ ךא ,םייח םה הב הרבחה לש םירדסהה

 לש ,ךורא חווטל ,רתויב הבוטה תרגסמה איה ,הצובק לכו טרפ לכ לש םדאה תויוכז םעטמ

 ,יתריצי שומיש וב תושעל ,דימתמו זאמ ,העדי תידוהיה הרבחה .ילכ אוה טפשמה .הלאכ םירדסה

 ,ויתולובג תנבה ךות ,הבוט הרוצב וב שמתשנ אל םא היהי לבח 64 .םויקה תא תוצמל ול תתל ילב

 .ונלש םיינויחה םייתרבחה םיכרצל

 םייתד ןיב קבאמה לע ןוידה יכ ריכזהל בושח םלוא .תויתד תוליהק לעו תד לע רקיעב התע דע יתרביד

 םיחתמ לע קר אל רבדל םיברמ םויכ יכו ."תוברת תמחלמ" הנוכ הנידמה ימי תישארב םיינוליחו

 .תויצזיליביצ ןיב ףא וא תויוברת ןיב םיחתמ לע ,רקיעב ילואו ,םג אלא תותד ןיב וא םימואל ןיב

 םהב םיביטקלוקה לש תולובגה תעיבקב תומימעה לע עיבצמ אוה ןכש ,תובישח הלאה םיחנומה יובירל

 ידוהי-םינפה חוכיוה ןמ רכינ קלח .םהילא תופרטצהל הדימה ינקו ,םיננוכמ םה ןהב תורוצה ,רבודמ

 תוברתה .יתוברתו ימואל חוכיו םג אוה אלא ,יתד חוכיו קר וניא תודהי איה המו 'ידוהי והימ' יבגל

 תוכפוהה תויתרבחה תומרונה ןמו תיתרבחה תודיכלה ןמ קלח קפסל הרומא איהש ינפמ ןאכ הבושח

 רתוי םיבר םויק יקלח לע תולחו רתוי תורישע תויתרבחה תומרונהש לככ .ךכ לכ יקלחל טפשמה תא

 תומרונה ידי לע ללכ ךרדב עבקנ םייחה םקרמ .רתוי ןטק ותוברעתהבו הנידמה טפשמב ךרוצה ךכ –

 בושייל תבייחמ תרגסמו הפיכא תלוכי םגו ןוחטיב ,תואדו ,תרגסמ קפסל דעונ טפשמה .תויטפשמ-אלה

 םיללכ לש תכרעמ אל ,תיתרבח היגולותפ םיאטבמ טפשמה ירוסיא ,האירב הרבחב ךא .םיכוסכס

 תוכרעמב השלוח ףקשל םילולע יתרבח רשוע לשו יתוברת יוביר לש בצמ .םילעופו םייח םישנא הרואלש

 תויתוברת-ברה תדבועל הבושק היהתש תיטפשמ הרדסה שפחל בוט ,הזכ בצמב .תויתרבח תויביטמרונ

 םג אלא ,םיינוליח תמועל םייתד וא םידוהי-אל תמועל םידוהי קר ןניא ןאכ תויוברתו .הרבחב

 .תודחוימ תוידרח תורצח ףא וא ,ללכב םידרחה ןוגכ ,םיידוחיי םינייפאמ תולעב תויוברת-תת

 תויזכרמה תויעבה תחאש םירכוז ונא רשאכ דחוימב םיטלוב הלש טפשמהו הנידמה תולובג

 ,הרואכל .התוא תרשל הרומא הנידמהש 'הרבח'ה איה ימ רורב אל ללכ יכ איה לארשיב

 תוביוחמ ןכא שי לארשי תנידמל יכ קפס ןיאו .םיחרזאה ללכ תויהל הרומא הבושתה היטרקומדב

 לארשיב םיטרפל יכ קפס םג ןיא לבא .תוברת וא םואל ,תד לדבה ילב ,היבשותו היחרזא ללכל

 ךא ,תינוליח היידוהי ינא( תילארשיה הייסולכואה יבגל תויקלח דחא דצמ ןהש תובושח תוקיז שי

 שי( הנידמה תולובגל רבעמ תוצובק לא תורבחתמ ינש דצמו ,)הלאכ םה לארשי יחרזא לכ אל

 יבגל .)לארשיל ץוחמ םיבשויה ויקלח םג ,ולוכ ידוהיה םעה לש ולרוגבו תידוהי תוברתב ןיינע יל

 ןיע" תווצמ תא םימכח ורימה הב ךרדה ןה תועודי תואמגוד יתש .ליעל 42 הרעה ,ןהכ םייח לש ורפס ואר 64
 הב הרוצה איה ,ונניינעל הרושקה ,היינש אמגוד ."ןוממ – ןיע תחת ןיע" לש רתוי תינרדומה הארוהל "ןיע תחת
 תוריחה תא השעמל ולטיב הב ךרדה תאו ,הביס לכ אלל השיאה תא שרגל לעבה לש ותוכז תא םינבר ולטיב
 .תחא השיאמ רתוי תאשל
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 תוקיז תבוטל הנידמה תא סייגל ןויסינ לכ .ינשמ תויהל בייח הנידמה לש הדיקפת ,הלא תוקיז

 ןיב רוכינו תונדשח ,םיחתמ רוציל לולע אוה ןכש ,הבר תוריהזב ןחביהל בייח הלאכ תוירלוקיטרפ

 .ילארשיה רוביצב םינוש םיקלח

 רשא ,יגולואידיא ,יתד ,יתוברת חוכיוכ ספתיהל ךירצ "ידוהי והימ" לע חוכיוה וב ןבומה אוה הז

 יאכז ימ עירכהל הכירצו הלוכי הנידמה .וב עירכהל םיכירצ םניאו םילוכי םניא טפשמהו הנידמה

 ךיא עירכהל הכירצו הלוכי םג הנידמה .ידוהיה ביטקלוקל ותקיז חוכמ הל יאכז ימו ,התוחרזאל

 הערכה םוש לבא .הלאכ םיפיעס םיללוכה םימשרמ להנל הצפח איה םא 'ידוהי'כ םימושיר ועצובי

 .המע םיכסמ וניא קומע ןפואבש ימ ענכשת אל הנידמה לש

 תוינידמ תורגסמ ירחא שופיחה םג ומכ ,יתרמא רבכש יפכ ,םדאה תויוכז חיש :הז קרפ םויסלו

 אלשו םולשב דחי תויחל ונלש תלוכיל ינויח אוה .ישונאה םויקה ןמ ןטק קלח קר אוה ,תופתושמ

 ,םיקיר וא םיאלמל ונייח תא השועש הממ דואמ ןטק קלח קר אוה לבא .ינאיסבוה "עבט בצמ"ב

 תוקולחמ וניניב תויהל הנכשמתו הנייהת ,הזה בושחה םוחתב .םילדל וא ךרע ילעבו םיבוטל

 הנומא לש םייח ןיב הריחבה לע תקולחמב םיקסוע ונא ונלש רשקהב .םיבוטה םייחה לע תוקומע

 םדא ינב לש הליהק ךותב תישיא תוירחאו תירסומ הימונוטוא לש םייח ןיבו תיתד הליהקו תיתד

 שי .םירורב םניא הלאה תוריחבה ןיב לובגה יווק ,יתעדל ,יכ רבכ יתרמא .םימוד םיכרע ילעב

 ישנא שי ,ינש דצמ .םיירסומ םיקנע םהש םיישפוח שיו ,םיכרעו רסומ ישנא םניאש תווצמ ירמוש

 ,רסומ יינע םהש םיישפוח שיו ,הדימ הנק לכ יפל הלעמ ישנא ,רועיש אלל םיטסינמוה םהש תד

 תולאשב ,ןויד ףא וא ,המכסה ךירצמ וניא תמכסומ תינידמ תרגסמב ךרוצה .םירומג םיעשר ףא וא

 .רתוי בחרו קומע ישעמו ינויע ןוגיע ונלש לעפמל תתל תנמ לע בושח ןהב ןויעה .הלאה תוקתרמה

V. הנמאה תוכזב

יללכ .1

 .הנמאה לעפמ לא האב ינא הנממ תינורקעהו תיגשומה ,תיכרעה הנשמה תא יתחטש התע דע

 םיעבונ ףאו ,הלא תונורקע םע טלחהב םיבשייתמ םייפיצפסה הירדסהו הנמאה לעפמ יכ יתנעט

 לארשיב תינידמ-תיתרבחה תואיצמה ןמ ליחתהל ינוצר הז קרפב .םדי לע בטיה םיקדצומו םהמ

 .הירדסהו החור ,הנמאה תוכזב ןירשימב ןועטלו

 ךיא ?דחיב םייח ךיא :לארשיב ידוהיה רוביצה לש וייחב תיזכרמו השק היעב רותפל האב הנמאה

 הרוצב ,תידוהי תוהז לש וא תד לש קזח ביכרמ ןהב שיש תויעב לש תפתושמ הרדסהל תשגל

 םתוכזב םג עגפת אלש ךא – )םימרזה לכמ( תווצמ ירמוש םידוהי לש תדה שפוחב עגפת אלש

 לארשי לש הדוחייב םלוה ןפואב בלתשיש ןפואבו ,תד ימעטמ ופכיי אלש םיישפוח םידוהי לש

 ?תידוהי הנידמכ
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 בוט הנעמל ךרדב .וז היגוסל ביציו קפסמ הנעמ תתל םיצמאמה וחלצ אל םויה דע יכ הדבוע

 תוינוליחו תויתד תושיג ןכש ,קומע ירסומו יגולואית ישוק הפ שי .תומר המכמ םיישק םידמוע

 תובשייתה-יא יכ םנמא וניאר .תובשייתמ ןניא ינורקע ןפואבש תויכרע דוסי תוחנה ךותמ תואב

 איה תובורק םיתעל לבא ,םייפיצפס םירדסה לעו הלועפ תונורקע לע המכסה בינהל הלוכי וז

 היינשה תא עינכהל תחא הצובק לש ןוצרל םורגלו ,הלאכ םירדסה לש םכרדב דומעל םג הלוכי

 תוצובק ןיב םיסחיב םא הלאשה ."תחצנמ"ה הצובקה לש דוסיה תוחנה תא לבקל התוא בייחלו

 לש םיכילהת וא ,הז דצל הז םויקו תונלבוס לשו סויפ לש םיכילהת ולעפי םינותנ םוקמבו ןמזב

 םהש יפכו תואיצמב ,תוצובקה ןיב תוחוכה יסחיב היולת ,הענכה ןויסינ לשו הערכה לש ,קבאמ

 םימייקתמ םניא םג הלאכ םיסחי .תישעמה ןתולהנתהבו ,תינורקעה ןתשיגב ,ןהידי לע םיספתנ

 ,םהינווג לכ לע ,לארשיב םיישפוחו םייתרוסמ ,תווצמ ירמוש ןיב .הירוטסיה םהל שי .קיר ללחב

 תושוחתו האנש ,סעכ ,תורכנתה ,תוממוקתה לש תודוסי םהב שיש ,םיטושפ אל םיסחי וחתפתה

 לע םישקמ ףאו ,תונחמה ןיב הלועפ ףותיש םיענומ הלא םישק תושגר .םיידדה הייפכו םויא

 ורבח תא האור דצ לכ .םייפיצפס םיאשונ יבגל ןהו הנמאה תמרב ןה ,םירדסהל עיגהל תורשפאה

 .ובירי לש ותמצוע תא שילחהלו ולש ודי תא קזחל וחוכ לכב הסנמו ,הניפב ול הכחמש ימכ

 ,םייתניב .דיתעב זא – וישכע אל םא ,הערכהו ןוחצינ לשו קבאמ לש וז איה הבישחה תרגסמ

 םימכסה תגשהל תונויסינ .ןוחצינ ורשפאי םיאנתהש דע תונלבסב תוכחלו םיקזנ םצמצל ךירצ

 וא ,בוטה הרקמב תויביאנכ ,ערה הרקמב דוסי תונורקע לע ןכוסמ רותיווכו "הדיגב"כ םישפתנ

 .חצנל בוטהו קדצה לש ופוסש ךכב הנומא תשלוחו תפיוזמ "תונסייפ" םתסכ

 בושח םהמ הזיא תעדל השקו ,םירושק ךא םינחבומ ,םיביכרמ ינש וז הנמאל ,רומאל םאתהב

 .םייקה בצמה ןמ ,םידדצה לכל ,רתוי בוט אוהש רדסה שיש ךכ לע העבצהה אוה ןושארה .רתוי

 תניחבמ ןהו ,םמצע םירדסהה ןכותמ ןה ,יתנעטל ,תעבונ םייקה לע עצומה רדסהה לש ותופידע

 לש עונכשה ביכרמ ,ךילהתה ביכרמ אוה ינשה .םתפיכאו םשוריפ ,םבוציעל םימכסומה םינונגנמה

 ףא ילוא ,יאדכ רומיה אוה הזה רומיהה יכ ,תובייחתמה תורשפה ןמו הזמ הז םיששוחה ,םידדצה

 לע ףידע אשונ ותואב עצומה רדסהה עודמ תראתמ ינא קרפ לכ שארב רבסהה ירבדב .יחרכה

 ,םחורבו םירדסהה לולכמב קר ןודא ןאכ .ילש דוסיה תונורקעמ עבונ אוה ךיאו ,םייקה רדסהה

  .םצומיא לש ךילהב םג ומכ

 םייתדו םיינוליח םידוהי ןיב תקולחמב םייונשה םיאשונה תא רידסהל םיבייח יכ תקולחמ ןיא

 ףאו ,תיטפשמ תויהל הכירצ הרדסהה יכ ףא רורב ,םיאשונה ןמ ןטק אל קלח יבגל .לארשיב

 ךכו ,תובשה ןורקע יבגל ךכ ,לארשיב ןיאושינה רטשמ יבגל ךכ .תסנכה לש תישאר הקיקחב הלולכ

 הייעטה וא תבשה לש ירוביצה יפואה תרימש יא ןיגב תילילפ תוירחא ליטהל שי םא הלאשה יבגל

 ןתינש םוקמ קר תאז לבא ,קוחה לש הקיתש ףידעהל ןתינ םהבש םימוחת םנמא שי .תורשכב

 .תבשה לש יטרפה יפואה יבגל ,לשמל ,ךכ .תויתד וא תויתרבח תומרונל אשונה תא ריאשהל

 ךיאו ?םירדסהה ןכות תויהל ךירצ המ :תונחבומ ךא תורושק ,תולאש יתש תוררועתמ ,ךכש ןוויכמ

 ,הנושארה הלאשל הבושתה רתוי תמכסומש לככ ?הנושארה הלאשל הבושתה עבקיהל הכירצ
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 ילב םימוד ויהי םשוריפו םירדסהה ןכות ,אליממ .היינשה הלאשה תוחפ הבושח ךכ ,תיתוהמה

 תקולחמה וא תומימעה רתוי הברש לככ .ךפהלו .הטלחהה תלבק ךילהת וא טילחמה תוהזל רשק

 .היינשה הלאשה לש תובישחה הלדג ךכ – הנושארה הלאשה יבגל

 תניחבמ לבקתהש רדסהה תא ךירעהל תלוכיה לע ונרתיו אל ,הטלחהה תלבקל ךרד ונעבקשכ םג

 םיקוח ,ךכ .ךרע רדסהל תנתונ הניא תצלמומה ךרדב לבקתה םיוסמ רדסהש הדבועה םצע .ונכות

 תכרעהמ ונתוא תרטופ הניא ןוכנה ךילהב ולבקתהש הדבועה םלוא ,תסנכב םילבקתמ היטרקומדב

 טפשמה תיבב ולבקתהש תוטלחה יבגל םג ךכ .תישעמ וא תיכרע ,תיביטמרונ הניחבמ םנכות

 תוזיזפ ,תויוגש תויהל תולוכי ןה ,תובייחמ ןהש תורמל .תובייחמ ןה ,םש ולבקתהש ןוויכמ .ךמסומה

 ינק םה הלא .הכרעהל הדימ ינק לש תכרעמ החינמ םירדסה לש םנכות תכרעה .תונכוסמ ףא וא

 וא תצלמומה ךרדב ולבקתה םירדסהה םאה תיתדבועה הלאשה ןמ םינוש םה .םייביטמרונ הדימ

 .תכמסומה

 ןיב המכסהבו ןתמו אשמב ,ןוידב גשומה ללוכ רדסה יכ ןויערה לע ססובמ הנמאה לעפמ 

 ,תרחא ךרדב םיגשומה םירדסה לע תישעמ הניחבמ ףידע ,הל הצוחמו תסנכב ,תוירקיעה תוצובקה

 ץומיא ךרד ןיב הנחבהה לוטיב הז ןועיטב שי ,הרואכל .רתוי םייטנגלא וא םיביקע םה םא ףא

 הרשפהו ןתמהו אשמה ,ןוידה ןונגנמ ןכש .העטמ אוה הז םשור םלוא .ונכות תכרעה ןיבו רדסהה

 היהש רדסהה היה ץמואש רדסהה יכ חיטבמ אוה .םצומיאו םירדסה שוביג לש דחוימ ןונגנמ אוה

 רוביצב םירכינ םיקלח םיגציימ ול םיפתוש ויהש הלא יכו ,ול םיפתוש ויהש הלא יניעב ףידע הארנ

 .רידסהל םישקבמ ותוגהנתה תאש

 לע הערכה וא ,עבטמ תלטה ןוגכ ,הרדסה לש םירחא םיירשפא םינונגנממ הז ןונגנמ הנוש ךכב

 ךמסומ ףוג ידי לע הערכה וא ,)טפשמ תיב וא םינבר ,ןירדהנס ןוגכ( יגוציי וניאש ךמסומ ףוג ידי

 תלבק יללכ ךא ,הבוט ותויגוציי םנמאש ךמסומ ףוגב הערכה וא ,)הלשממ ןוגכ( תלבגומ ותויגוצייש

 םילדבהה .)תסנכה ןוגכ( הטלחה לכב ףקתשת ןכא וז תויגוציי יכ םיחיטבמ םניא וב תוטלחהה

 תדימו רדסהה לש רצותה תניחבמ ,רתוי םילודג ויהי םירדסה ץומיא לש םינוש םינונגנמ ןיב

 ,בוש .רתוי םילודג םירידסמ ותוגהנתה תאש רוביצה ךותב םילדבההש לככ ,ול היהתש רשכהה

 רתוי םייגוציי תוטלחה ינונגנמ לש םירצותה ןיב םילדבהה ונטקי ךכ ,רתוי ינגומוה רוביצהש לככ

 ,ולש םיסרטניאהו ,ולש דוסיה תוחנה ,ולש בוטה תוסיפתש לככ ,רתוי ןווגמ אוהש לככ .תוחפ וא

.םינוש םירדסה תוטלחה תלבק לש םינוש םינונגנמ וביני ךכ – םישגנתמ ףא ילואו רתוי םינווגמ

 אצומה תדוקנ .חוכ יסחי לע ,רקיעב ילואו ,םג םיססובמ ,המכסה לע םיססובמה הלא םג ,םירדסה

 םיכירצ םה .םהיתופדעהו םהיכרע ,םהיתונוצר תא שממל םיסנמ תוצובק וא םיטרפ יכ איה

 רסוח ,םירקמה בורב .אלמ ןפואב םשממל םילוכי םניא םה ללכ ךרדב יכ הדבועה םע דדומתהל

 .םירחא לש םהיתולועפמו םהיתונוצרמ ,םתוחכונמ עבונ םתוא שממל תלוכיה

 .םירחא תוצובק וא םיטרפ לש םקוליס בייחמ הצובק לש וא טרפ לש םויקה ךרוצ ,תורידנ םיתעל
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 התא היהי דורשיש ימש ךכ לועפל הווצמ םייחה חוכ ."םה וא ונחנא וא" לש ללכה זא םייקתמ

 תא הז םילכמ םיינשה םיתעלו .דורשי ימ שארמ תעדל השק תוומה דע המחלמב לבא .ךתצובקו

 .בצמה הז ןיא ,ללכ ךרדב ,לזמה הברמל .הז

 תוומל וא םייחל ךשמתמה קבאמה ריחמו ,הז דצב הז תויחל םיינשה םילוכי םהב םירקמ שי

 םיבוט ויהי וידחי תוצובקה וא םיטרפה לש םהייח םהב םירקמ םג שי .המכסהה ריחממ לודג

 לשו לודיב לש םייח םהב םירקמ ףא שי .והער תא שיא דימשהל ולכי ול רשאמ רתוי םירישעו

 םירקמה לכב .התוא וחיטבי ,לבגומ םא ףא ,הלועפ ףותיש לש םייח קרו ,תודרשיה וענמי רוכינ

.תוומלו םייחל קסופ יתלב קבאמ לש םייח לע ףידע המכסהב םויק-וד ,הלאה

 וכותב םייקל ול ףידע יכ ךירעמה ,קזח בור .המכסהב לבקתהל םיבייח םניא םויק-וד לש םירדסה

 יושעש ,וידחי םויק-וד ורשפאיו ועבקיש םיידדצ-דח םירדסה ליחהלו עובקל טלחהב לוכי ,םיטועימ

 תונש בורב לארשי תנידמב יברעה טועימהו ידוהיה בורה יסחיב הרק ךכ .ליעומ ףאו ביצי תויהל

 .תולגה תונש בורבו תונידמה בורב תוצופתב ידוהיה טועימה לש ודמעמ יבגל םג הרק ךכ .הנידמה

 תסיפת תא ןהו )טילחמש ימ תוהז ןיינעל( חוכה יסחי תא ןה םיפקשמ םירדסהה ,הלאכ םירקמב

 ידי לע ןה תבתכומ ,הדיצמ ,יוארה רדסהה יבגל טילחמה תסיפת .יוארה רדסהה יבגל טילחמה

 ימש לוכי .עצומה רדסהה לש ותנובתו ותוביצי תא ותכרעה ידי לע ןהו םייביטמרונה ויתונורקע

 אלו הליחתכלמ םיכסה אלש תורמל ,דבעידב םהל םיכסיו םתוא ןחבי וצמואש םירדסהל ףופכש

 םמוקתיש לוכיו .ןידה תלבק ךותמ םהל תייציש לוכי .םירדסהה לש שוביגה ךילהתל ףתוש היה

 .ינידמ וא יאבצ ,ברקל אציו ,םינגוה םניא םה יכ ןעטי ,םדגנ

  

 תא םיעימשמ ףאו תסנכב םיגצוימ םיטועימ יכ הדבועה .היטרקומדב ףא ךכו ,ללכב ןוטלשב ךכ

 תומזוי שי ןאכ םיקסוע ונא םהב םיאשונב ,ןכאו .המכסה החיטבמ הניא ךא ,הבושח איה םתעד

 ידימלת סויג רבדב הקיקח לש וא םייחרזא ןיאושינ תגהנהו "תיחרזא הכפהמ" לש םירקבל תושדח

 עגונב וא )ץראב תוחפל( רויג לע יסקודותרוא ןילופונומל הקיקח לש וא ,דחא דצמ תובישיה

 .ינש דצמ לתוכב הלפת תונונגסל

 .הנידמה תישארב הלא םיאשונב וגהנש המכסהה ינונגנמ לש םתושלחיהל היאר ןה הלאה תומזויה

 שי ךא ,םה םנוזח תא קקוחל חוכ ןיא םינושה תונחמל .תולשכנ הלא תומזוי התע דע ,ינש דצמ

 ,םידדצה ןמ דחא ףא יניעב בוט וניא םייקה בצמהש אלא .םייקה בצמב יוניש עונמל חוכ םהל

 ןמ תחא ףא יניעב בוט וניאש בצמ ונכ לע ריאשמ ,םיבאשמו ןמז םהמ לזוג ךשמתמה קבאמהו

 שממ תוימויק תויעבל בל תמושת תונפהל םוקמב הלא םיאשונב קוסעל ןתוא בייחמו ,תוצובקה

 .לארשיב הרבחה לש

 

 ,םירחא םירדסהמ רתוי בוט המכסהב גשומה ללוכ רדסה יכ ןויערה לע ססובמ הנמאה לעפמ

 המכסה רשאכ רבדה ןוכנ דחוימב .םכסומה רדסהה ןמ רתוי םייטנגלאו םיביקע םה םא ףא

 ,םתוהז תא םיעדויה תוצובקו םישנא ידיב אלא ,"תורעב לש ךסמ" ירוחאמ םיטרפ ןיב אל תגשומ
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 תוברל ,םייח םה הב הרבחה לש הייפוא תאו תוחוכה יסחי ,םהלש בוטה תוסיפת ,םהיתורטמ

 תא הקידצמ איה ןכש ,וז השיגב תוילגעמ ששח שי ,הרואכל .הב תורחא תוצובק לש ןתוהז

 .םמצע םהינייפאמב אלו םתוא הבינהש המכסהה תדבועב קר םירדסהה

 המלו ?םיכסמ ימ .םיבושח םינייפאמ ינש תוחפל הל שי .טושפ ןיינע הניא 'המכסה' םג

 ?םימיכסמ

 רשאכ לבא .םהיניב תגשומ תויהל הכירצ המכסההש אטישפ ,םיינש ןיב תקולחמב רבודמ רשאכ

 רשאכו ,םינוש םיכרעו תופדעה ןהמ תחא לכלש ,תוצובק-תת ןיבו תוצובק ןיב איה תקולחמה

 ןיינע אוה המכסהה לש השומימ םג – םינוש תקולחמו המכסה יסופד ןהיניב שי םינוש םיניינעל

 .ךבוסמ

 ךירצ .המכסהל עיגהל ןויסינה תא בטיה ןנכתל םג בושח ,הירוטסיה תולעבו תובכרומ תוקולחמב

 יונש ,ראשייש ריבס ףאו ,ראשיהל לוכיש המו – וילע םיכסהל םיבייחש המ ןיב בטיה ןיחבהל

 ,דוסי תוחנה לע וא לע-תונורקע לע םיכסהל םילוכי םניא םישנא תובורק םיתעל .תקולחמב

 היהת םא .םימכסומ הערכה יללכ לעו םיישעמ םירדסה לע םיכסהל טלחהב םילוכי םה לבא

 לש השירדלו המכסה לע רותיוול לושמ רבדה היהי ,דוסיה תונורקע לע המכסהל תצרחנ השירד

 השירד היהת אלו ,םייללכ תונורקע לע הרהצהב תוקפתסה היהת םא .המכסה לש הווסמב העינכ

 הלולע המכסהה – תינדפקה םתפיכא לעו הערכהה יללכ לע רקיעבו םירדסהה לע המכסהל

 טוריפ תוישעמה תומכסהל תתל ינויח ןכל .תידדהה תונדשחה תא קימעת קרו ,רבד בינהל אל

 תא .רבדב םיעגונה בור יפלכ םייקה בצמה תא רפשיו ,םידדצה לכל םיישעמ תונורתי ןתיי ןכאש

 יללכ לשו םיידיתע הערכה יללכ לש תמכסומ תידסומ תכרעמב םילשהל ךירצ הלאה םירדסהה

 לשו ומושיי לש שוביש תועצמאב ,היהיש לככ בוט ,םכסה לש ותלשכהמ לק ןיא .הפיכאו תונשרפ

 תפיכא לש ןולשכ לכ .םכסהה תחלצה לש ידוסי ביכרמ אוה ןומא ,תקולחמ לש םיבצמב .ותפיכא

 המכסה ייוכיסו ,ומצע םכסהה תלשכהל םורתיו םינקפסה תא קזחי קר םימכסומה םירדסהה

 .דיתעב

 )תיעבטה( הייטנה איה תוכשמתמו תוקומע תוקולחמ לש עקר לע םימכסה לש םכרדב הלשכמ דוע

 םכסהב םינד דוע לכ ,ינשה דצה לש וז תא טיעמהלו ,םכסהל ותמורת תא םיצעהל דצ לכ לש

 הנחמל םכסהה תא "רוכמל" םיאב רשאכ תפלחתמ וז הייטנ .םיגשיהה תא רפשל תנמ לע ,ומצע

 אלא .וילע רתוול םיכירצ ונייהש המ תא םצמצלו וניגשיה תא םיצעהל םיצור ונא זאש ,ונלש

 קידצהל ךירצ שבוגש םכסהה תא ."יטסוקא רעפ" לש טלחומ רדעה לש תואיצמב םילעופ ונאש

 םכסה לש ונחבמ .דצה ןמ ךילהתב םיננובתמש הלאל םג ומכ ,ינשה הנחמל ןהו ונלש הנחמל ןה

 בוט םכסה גישהל היה ןתינ יכ ובשחיש ,םידדצה ינשמ ,הלאכ ויהי דימתש תורמלש ךכב אוה

 היה םידדצה ןמ דחא לכ יכ אוה יעבט קר .הזכ םכסה לש יאוות לע עיבצהל היהי השק – רתוי

 אוה לבא - ידמ רתוי רתיו ,ויכרע תא ףקשל ןויסינ ךות לעפש ימ יכ רובסו ,תוחפ רתוול ףידעמ

 .םכסהה תא הלישכמ התייה רתוי תצרחנה ותדמעש ךכב ןכתסמ
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 סרטניא" ידי לע םיענומ םה וליאכ םירבדה תא גיצהל הלא ןיעמ םימכסהב הייטנ שי ,ףוסבלו

 םה םהילא תונחמה לש וא םינתונהו םיאשונה לש םיינטרפ םיסרטניא ידי לע אלו ,"יללכ

 םיביצי ויהי םימכסה .העטמ ותוא תאצומ םלוא ,הז ןועיט לש תובישחה תא הניבמ ינא .םיכייתשמ

 .םהיניעב ,םיישממהו םייתימאה ,םידדצה לש םיסרטניאה םישפתנ הב הרוצה תא ופקשי םא קר

 אלא ,תוצובקה לש םיסרטניאהמ םלעתהלו טשפומ יללכ סרטניא םדקל ןויסינ וניא בוט םכסה

 הלאה םיסרטניאב תחכופמ תוננובתה קר .תוצובקה לש ףתושמה סרטניאה תא אוצמל ןויסינ

.ןוכנה רדסהה תא בינת

.הלאה םיניינעה לכב לפטל ןויסינ לע תססובמ ונלש העצהה

 לש םהיטרפ לע תיתועמשמה המכסהה ייוכיס תא רפשל תנמ לע םיינש ןיב חישב זכרתהל ונרחב

 ונבה .תאז ונרתסה אלו ,הנמאל עיגהל וניצר ונינש :החלצהל םרת ונלש טנמרפמטה םג .םירדסה

 הנמאה יכ העידיה .דואמ םינוש םקלחו – םיפתושמ םקלח הנמאל עיגהל ןוצרל ונימעט יכ ונלבקו

 ךא ,תוריהזל םעט התייה םהילע םיקולח ונחנא םיקומע םיניינעבש ימל םג תונורתי ןתית וזה

 םיכרדה תא ונאצמ – תונבהל עיגהל וניצרש ןוויכמו .הנמאל עיגהל ידוסיה ןוצרה ןמ הגיסנל אל

.תאז תושעל

תונוש תוצובקל םידחוימ םירבד .2

 םינוילעה םייכרעה הדימה ינק תכרעמ תא הריבסמ ינא תישיאה המדקהה לש ןושארה קלחב

 ןכות לע ןה םילח הלא הדימ ינק .םיעצומה םירדסההו םייקה בצמה תכרעהב יתוא םישמשמה

 הנימאמ ינא .םתוא שבגל ךרדכ המכסההו ןתמהו אשמה ךרד תפדעה לע ןהו ,םמצע םירדסהה

  .ונרחב הב ךרדה לש היתונורתי תא םיחיכומ ןכא םהילע םיצילממ ונאש םירדסהה יכ

 םהיתודמע םע רשפאה לככ היולגו תחכופמ הרוצב דדומתהל ינוצר ,תישיאה המדקהב הז קלחב

 ילש ןושארה רגתאה .הנמאה לעפמ לש הלאה םיביכרמה ינשל ,לארשיב רקיעב ,םינוש םירובצ לש

 הנמאה לעפמ לבא .יטרקומד-ילרביל-ינוליח-ידוהיה רוביצה :האב ינא ונממ רוביצה יפלכ אוה

 המ תא האור ינא ךיא םג רמול יל בושח .הללכב תילארשיה הרבחל םירדסה עיצהל ןויסינ אוה

 הנמאל המכסהה סיסב תבחרהב עייסל תנווכמ וז הרימא .םירחא םירובצל עיצהל הנמאל שיש

 .וחורבו הזה לעפמב םיכמותה )תונחמה לכמ ,םיבר( םירחאלו התוא םיעיצמש הלאל רבעמ לא

 לע םהל שיש ,םידחפו תוששח םג לבא תונורקעו תודמע םג םיבצינ הנמאה ךרדב יכ תלבקמ איה

 אל הנמאה לעפמב ןוידהש תנמ לע ,הלא תויוגייתסהלו תוששחל סחייתהל הצור ינא .ךמתסהל המ

 תוסחייתה םג םדצמ בייחי אלא ,ךכל םיטונה הלא לצא ףסה לע התייחדב וא התליספב םכתסי

 .תועצהלו םינועיטל תינטרפ
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 ינוליחה רוביצה .א

 המכמ ,"ילש" רוביצה םע ןיידתהל לק יל רשאמ ,"ולש" רוביצה םע ןיידתהל רתוי לק ןדמ ברל

 הלא םינויד .הלוכ הדובעה ךלהמב הלא םיאשונב םינויד ומע להינו ,וכותב בשוי אוה .תוביס

 םג לביק אוה ,והנחממ לביק אוהש הכימת דצב .בתכב ףאו תוצובקב ,תויטרפ תוחישב ומייקתה

 לש תירקיעה הבוגתה תא תוארל םא תעדוי אל ינא .םיינטרפו םיינורקע ,תרוקיב ירבד הברה

 ,הכירצ ינא יכ איה האצותה .תושידאכ ילוא וא ,תוגייתסהכ וא הכרבכ – הקיתש – 'ילש הנחמה'

 םיניינעב רתוי טעמ בוט יבצמ .ןמע דדומתהל תנמ לע ידגנ תונעטה תא 'איצמהל' ,הבר הדימב

 םש םג יכ תודוהל ךירצ לבא .תרוקיבה תצובקב םינוליחה יירבח תורעהמ יתינהנ םש ,םיינטרפ

 .תווצמה ירמושל ,רתוי דימתמו ,רתוי בחר גוציי היה

 ךכמ תעבונ המכסה לש התופידע ."?ךמש ימ" איה ייפלכ תינפומ תויהל הלוכיה הנושאר הלאש

 רדסה לע ןילהל לוכי וניא אוה .ולש םיסרטניאה לצאו ומצע לצא בורק םדא יכ החנה שיש

 וא ,ץוליא וא ,סנוא ןוגכ( המכסהב םגפ היהש הארמ אוה ןכ םא אלא ,ול םיכסה ומצע אוהש

 :הזמ רתוי .וגצייל וב רחב אל וא ותוא ךימסה אלש ימ בייחל לוכי םדא ןיא לבא .)תידוסי תועט

 ילש הנחמה לש םיסרטניאה לש הנמאנה תגציימה יתייה םא ?ןאכ תאלממ ינא דיקפת הזיא

 – תויהל ,ידצמ ,הרמוי ןאכ ןיא םאה ?"םירותיו" םמיע שיש םימכסהל עיגהל הלוכי ינא ךיא –

 ,ישפוחה הנחמה םשב ,רתוול ינמש ימ ?"תימואל תרשפמ" םגו הנחמב הרבח – תחא הנועבו תעב

 – םיסקטל דוע קקזיהל אלש םישנ לש ןתוריח לע ?תבשב הרוצ לכב תולבלו תונקל שפוחה לע

 םתעיבת לע ?ןישוריג ךרוצל טגל תוקקזיה לש – םיליפשמכו םיליבגמכ ןהמ קלח יניעב םיארנה

?ןכרדכ וב ללפתהל לתוכה תושנ תעיבת לע ?האלמ הרכהל םייסקודותרוא אל םימרז לש

 איה המכסהה .תונחמה לש המכסה לש רצותכ הנמאה תא העיצמ ינניא .המיכסמ ,ןבומכ ,ינא

 יכ הרובס יניאש ןוכנ ,תאז םע דחי .ללכה ידי לע ץמואיש רדסהל ,דבלב םהו ,הימתוח לש םתעצה

 תוירוביצב םלש הנחמל תופתושמ ןהש דוסי תוחנהמ ןתוא תרזוג ינא .םיילוש תודמע ןה ייתודמע

 וב יקלח תא האור יניא יכ אוה ,יתניחבמ ,הזה לעפמה לש דוחייה יכ יל הארנ ךא .תילארשיה

 הנחמב הרבחכ אלא ,תוינורקעה ויתודמע תא תפקשמה הנחמ לש הרבחכ ,רקיעב אל ףאו ,קר

 .תפתושמ תינידמ תרגסמ לע המכסה עבות ולש יתוהזהו ,יתרבחה ,ימויקה סרטניאה יכ רובסש

 האור ינניא .הפייעל דע תאזה המדקהה ךלהמב רבכ ורמאנש םירבד לע ןאכ תרזוח ינא ,השעמל

 ,תיחרכה הרשפ לש השעמכ קר לארשיב םילודגה םירובצה ןיב השדח המכסה ירחא שופיחה תא

 היהיש רדסה לבקל הנכומ קר אל ינא ,לארשיב םימייקה םיאנתב .הנוגי אלש חרכה תניחב

 ילואש ,רתוי "רואנ" רדסה לע רוריבב ותוא הפידעמ ינאש אלא ,תווצמה ירמוש יירבח לע לבוקמ

 םהב שי .יל םישקש םיעיצמ ונחנאש םירדסהב תודוסי שי 74 .ידדצ-דח ןפואב קקוחל היה ןתינ

 לבא .םיילמיטפוא םיאנתב תוארל החמש יתייה רשאמ רתוי הבר הדימב הבושח תוריח תלבגה

 םיאנתב "תיחרזא הכפהמ" לארשיב קקוחל ןתינ אל םג ויפל ,ןדמ ברה לש יטילופה חותינל הפתוש ינא 74
 תיחרזא הכפהממ קלח ויהי אל הלא םלוא ,םיבושח םייוניש קקוחל היהי רשפא יכ ןכתיי .םייחכונה םייטילופה
 םוקיש לע רתוי דוע השקי קרו ,םימי-רצק היהי םיבושח םירוביצ לע תיתד הייפכ תמאב היהיש רדסה .היופכ
 .םידדצה ןיב ןומאה יסחי
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 הנוכנ יל תיארנש העצה אוהש אלא ,"םירותיו" לש האצות וניא ותעצהל הפתוש ינאש לולכמה

 תיברעמ הנידמכ לארשיב אלו ,איהש יפכ לארשיב היחה ,היישפוח היידוהי השיאכ ירובע רתוי

 םילמב .ונחבש תורחא תועצה לע וא ,םייקה בצמה לע ףא ףידע הז לולכמ .תילרטיינו תינוליח

 רצותה תניחבמ ןהו ךרדה תניחבמ ןה יכ אקווד הזה לעפמב יחוכ תא עיקשהל יתרחב ,תורחא

 הער איה )"תיחרזא הכפהמ" תמגודכ( תרחא הפולח לכ יכ הרובס ינאו ,תרחא הפולח םוש יל ןיא

.ונרחב הב וז רשאמ ילש דוסיה תוחנהל םיפתושה םישנאה רוביצל רתוי

 ונילע הליטמ איה ,המצעלשכ ונתוא תבייחמ הניא הנמאה םא םג ,םישקמה וכישמי ,תאז לכבו

 םייתוברתה וניקבאמ תא להנל ונתלוכי לע הדיבכמ תא ךלש וז הלועפב .וב וניצר אלש לטנ

 .רתויב הבוטה הרוצב םייטילופהו

 ףא ילואו ,הנידמו תד יניינעב ףיקמ ןתמו אשמ לוהינ לע תססובמ הנמאה ,ןועטל ןתינ ,תישאר

 .םהל רשכה ןתמ הווהמ הזכ ןתמו אשמ לש ולוהינ םצע .םייטילופה וניביוא םע ,םירחא םיניינעב

 .ונכרד תאו וניכרע תא םידבכמ םניאש םישנא הלא ןכש ,ןכוסמ ףאו לוספ אוה הזכ רשכה ןתמ

 ףותישל םיתעל הקדצה שי תיטילופה תכרעמב םא ףא .ונלוכ תא תנכסמ תינידמהו תיכרעה םכרד

 ףידע .המצע תיחרזאה הרבחב תונמא שוביגל וזכ הקדצה ןיא ,םינוש תונחמ יגיצנ ןיב הלועפ

 אלל ךא ,םייזכרמה םייתדה םיכרצה תא ןובשחב וחקייש ,םינגוה םיידדצ דח םירדסהל עיגהל

 .תישממ המכסה לשו ןתמו אשמ לש ומויק

 וניא ןוידל ינשה דצה יכ הרימא םושמ שי ךשוממ ןתמו אשמ לוהינב ,ןכא .וז הנעט תלבקמ ינניא

 .)רבדל םיתעל ינויח הלאכ תוחוכ לש םיגיצנ םע םג יכ םא( עשרה תוחוכ לש גיצנכ ייניעב הארנ

 ,וזמ הרתי .הקיזחמ ינא םהב םיילרבילהו םייטסינמוהה תונורקעה ןמ ,יתעדל ,תבייחתמ וז הדמע

 תוינידמ לש וא םיכרע לש םיניינעב םהילע תקלוח ינאש הלא ןיב חוורמ תויהל בייח היטרקומדב

 .תימיטיגלה הקיטילופה לכ תלהנתמ הזה חוורמב .תוומל וא םייחל המחלמ םמע יל שיש הלא ןיבו

 תיתרבחהו תישונאה המרב םג םייק היהי אוהש ינויח לבא ,תסנכב םייק תויהל בייח הזכ חוורמ

 םג( םייטילופה תוזוחמב להנתמ וניא רוביצה בור לש םויקה בור ,לכה ירחא .תיחרזאה הרבחה לש

 בחר סיסב םהל ןיאש דובכו תונלבוס .)תאזה םייחה תדבוע תא לבקל םישקתמ םיאקיטילופ םא

 ,םיקסוע ונא םהב םיישקהו םיכרצה םג .קוחה חוכב םיגהנומ תויהל ולכוי אל תיחרזאה הרבחב

 רתוי הבוט ךרד הריכמ יניא .םהיתוליהקבו םהיתוחפשמב םייחה םישנא לש םיישק רקיעב םה

 .תישעמ המכסהל עיגהל תוסנלו ןהילע ןויד םייקל רשאמ הלאכ תויעבב לפטל

 רהזיהל ךירצו ,בושח רבד אוה רשכה יכ קפס ןיאש ינפמ ,בר אוה וז הנעטל תנתונ ינאש לקשמה

 )קדצב ,יתעדלו( טהלב םינעוט הז ןיינע לע יתוא םירקבמה הלאמ קלחש אלא .ותוא םינתונש ינפל

 ןתמו אשמב םתא וניווכנ רבכש הלא תוברל ,םיניטסלפה םע בל םותב ןתמו אשמ להנל ונילע יכ

 וניא ןדמ ברה וליאו ,ימיטיגל חיש ןב אוה תעש ליבנ םהיניעב עודמ תוארל השקתמ ינא .רבעב

 המכסה התייה םא .ךפהל .תקולחמה יאשונב תיניינע המכסהל היאר וניא חישה לוהינ םצע .הזכ

 ,תכל תוקיחרמ תומכסה ףאו ,ןתמו אשמ לש ומויק םצע ,המודב .ןתמו אשמב ךרוצ היה אל ,וזכ
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 לע דחי םהייח תא להנל םהל ףידע יכ םירובס םידדצה ינש יכ הרימאל רבעמ רשכה ןתמ ןניא

 רשאמ ,םימכסומ קחשמ יללכ תעיבק ךותו ,תמכסומ )תימואלניב וא( תינידמ תרגסמ לש סיסב

 .יפטחמו ןמדזמ ,ינחוכ ןפואב םיכוסכסב עירכהל

 םירדסה ץומיאל יתפדעהמ קלח הריבסמו ,ייניעב דואמ הבושח איהש תפסונ הדוקנ ןאכ שי לבא

 הערכה לש ךרדב םהמ םיבוט ףא וא םמצע םירדסה םתוא ץומיא ינפ לע המכסה לש ךרדב

 בוט ,הזה רדסההש ימל ןיאש םיקמ אוהש תרגסמלו םכסהל תוביוחמ שי םיכסמל .תידדצ-דח

 לטנש וזה תוביוחמב םימכסהל ףתוש היהש ימ דמוע דימת אל .הובגמ וילע "תחנוה" ,היהיש לככ

 הבוחל סיסב שי ,הנידמה ןמ האנהבו תוריחבב תופתתשהב יאדוובו ,המצע תוחרזאב םג .ומצע לע

 תומכסה רקיעב ,תומכסהל עיגמו ןתמו אשמ להנמש ימ לבא .ןוטלשה תודסומ יפלכ תמיוסמ

 .היצמיטיגל-הד םהל תושעלו בל םותב אובל לוכי וניא ,םימכסומ תודסומו קחשמ יללכ תוללוכה

 הווהמ אוהו .רתויב בושח ייניעב הארנ הז רבד םג ,לארשיב היטרקומדה לש דואמ עיגפה בצמב

 לככ םינגוהו םיבוט םיידדצ-דח םירדסה ינפ לע םכסה לש האצות םהש םיכלהמב הכימת

 .ויהיש

 וניאש ימ .ויתונורקע לע שארמ רתוומש ימ לש וכרד ןה תומכסהו ןתמו אשמ ,ןועטל ןתינ ,תינש

 וז הנעטל יתבושת .אוה ויתופדעהו ויכרע םודיקל ותנומאבו וחוכב לעפי ויתונורקע לע רתוומ

.םיקלח המכמ תבכרומ

 ייתונורקעמ בייחתמש המ לש הרהנהו הרהבה :םידעי ינש ןיב הניחבמ הניא הנעטה ,לכל םדוק

 ןוכנ .תונוש תונורקע תוכרעמ םהל שיש םישנאל תפתושמ תרגסמ תריצי ןיבו ,םהבו םכותמ ,ילש

 תופדעה שי יל .וזכ תפתושמ תרגסמב תושעל ןתינש המבו ,ינשה ביכרמב קסוע הנמאה לעפמ יכ

 המרל םג ץמאמ שידקהל בוט ףאו קדצומ הז ןיא המל יל רורב אלו ,תומרה יתשב תונורקעו

.היינשה

 איה תונורקע תכרעמ .היוגש יל תיארנ הנעטה ןושארה רדסה תרגסמב םג ,ךכל רבעמ ,לבא

 ןהו תדמ שפוחה תא ןה הכותב תללוכ םדאה תויוכז תרוסמ ,לשמל ,ךכ .תבכרומו המומע דימת

 אלא ,תויתד תוליהקל השוע ינוליחה לרבילהש הבוט וניא תדה שפוח לע הנגה .תדה שפוח תא

 םירדסה בינהל הלוכי הניא תונורקע תכרעמ ,וניארש יפכ .ומצע ולש תיכרעה תכרעמה ןמ קלח

 .)תיתד הייפכ רוסיא ןוגכ( םייללכו םיבושח םיצוליא ונילע הליטמ איה .םייעמשמ דח םיישעמ

 םייתרבחה םינותנה יפ-לע עבקיהל םיכירצ םירדסהה ,הלא תויחנהו םיצוליא לש םתרגסמב לבא

 תלוכיה תא ןוחבל הבוט ךרד אוה ןתמו אשמ .היתורטמו הייסולכואה בכרה תוברל ,םיבכרומה

 תרשל םילוכי ,םדצמ ,הלא םירדסה .תונושה תוינורקעה תורגסמה תורמל הלאכ םירדסהל עיגהל

 המכסה ,לשמל ,ךכ .תורשפ אללו םירותיו אלל ,םימייקה םירדסהה ןמ רתוי בוט תוליהקה לכ תא

 רמוש לש ויתופדעהל תבשב איסהרפה תומד תא ברקל הלוכי תבשב רחסמו רוציי םוצמצ לע

 יתרבחה סרטניאה תא םדקלו ,ףתושמ ידוחיי םויב ימואל-יתוברתה סרטניאה תא תרשל ,תווצמה

 .ףתושמ יעובש החונמ םוי םויקבש
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 המכסהל עיגהל תלוכיהש תורשפא טלחהב שי ןתמו אשמו תומכסה תרגסמבש רבדה ןוכנ ,ןכ-ומכ

 .ייתונורקעל ילש יתונשרפ תניחבמ ילמיטפוא יל הארנ היהש רדסהה לע םירותיו םג בייחת

 םע םיבשייתמ יל םיארנ הלאה םירותיוה לכ .ןאכ תעצומה הנמאב םירותיו המכ יתניחבמ שי

 לע םירותיו םה עירכמה םבורו .המכסה לש היתונורתי תא םג םיללוכ הלא רשאכ ,ייתונורקע

 .םייקה בצמה לש הבוטל יוניש םהב שי לבא ,ילמיטפואה בצמה

 םירדסהה יונישב םיישפוחה תוחוכה לש םילודג תונוחצינ לע העיבצמ הניא הירוטסיהה ,ףוסבלו

 ,היגולותפ ,תיפולח הרובק( המכסהב םיבושח םייוניש המכ ויה .ידדצ-דח ןפואב םייטפשמה

 םייחה תוחרוא לש תיתרבחה תואיצמה םוחתב םה םילודגה םייונישה .)רויגל ףתושמ רפס-תיב

 תוישעמה תולבגהה ,רבעב .םיילכלכה תוחוכהו םירפסמה םירבדמ ןאכ .לארשיב םיינוליחה

 רכינ ישוק היה .יידמל תויתועמשמ םיירוביצ םירדסה לשב תווצמ ירמוש םניאש ימ לע תולטומה

 םילוכרמה ,רודיבה תודסומ רפסמו ,ןטק היה תורשכ אלה תודעסמה רפסמ ,רשכ אל ןוזמ תגשהב

 םירעה בורב םייחה תואיצממ קלח םניא רבכ הלא לכ .ןטק היה תבשב םיחותפ ויהש תודעסמהו

 תוצעומ ,תובישיה ידימלת תוריש ,ישיא דמעמ לש םיאשונב ,תאז תמועל .ךרדה םא לעו תולודגה

 וניא םייקה בצמה יכ הבחרה המכסהה תורמל בצמה תא תונשלמ הרצק ונידי – תורשכ ,תויתד

 ימ אקווד יכ ןכל הארנ .יתרבח יוניש ובינה אל טפשמה תיבב םייטפשמ תונוחצינ םג .ליבק

 .המכסהה ךרדב תכלל ךירצ ונלש תורטמה תא לעופב םדקל הצורש

 ,הנמא ירחא שופיחו ןתמו אשמ לוהינ םצע לש תינורקעהו תימדקמה הכושמה תא רובענ םא םג

 םילוכי ויהש םימודא םיווק יתלטיב ,יתעגה ןהילא תומכסהל יתעגהש ךכב יכ יפלכ ןועטל ןתינ

 יתרצי יכ ,תורחא םילמב ,וא .דיתעב םירדסהל וא תומכסהל עיגהל םיסנמ ויהש םירחא שמשל

 םתרטמ ,וז הנעט יפל .דיתעב םיפסונ םירותיו ונתאמ עבתיהל וליחתי הנממש ,השדח אצומ תדוקנ

 גישהל םילוכי םניאש המ םייתפש קתמבו המכסהב גישהל איה ןתמהו אשמה לוהינב םייתדה לש

 תגלפומ תויביאנב תגהונ ינא ,רבדה תא גישהל םהל תרשפאמ ינאש ךכב .תיטילופה תכרעמב

 םירדסהה תא קקוחלו ,יטילופה ונחוכב ןוכנ שומיש תושעל ונתניחבמ בטומ .םהידיל תקחשמו

 .םייתדה לש המכסהל וא רשכהל קקזיהל ילב ,םייוארה

 דגנכ התוא תולעהל םילוכי םייתדה םגש הז ןבומב ,"תירטמיס" איה ,רמול שי ,הז גוסמ הנעט

 ברה ןיבל יניב ןומאה סיסבב ודמעש םייתועמשמה םימרוגה דחא ,ןכאו .תאז םישועו – םינוליחה

 אלו ,תינש לבא .לועפל יואר ךכ אלש ינפמ ,תישאר .ךכ םילעופ ונניא יכ תפתושמ הנבה היה ןדמ

 דחאש ריבס הז ןיא ,"תינתלעותה" הניחבהמ ,םויה תיארנ איהש יפכ תואיצמב יכ ,בושח תוחפ

 ביצי ןזאמ וניניב שי .ןמז ךרואל ינשה תא תופכל תנמ לע חוכ קיפסמ סייגל לכוי םידדצה ןמ

 .איה הנוזח תא קקוחל הלוכיה הצובק ףא ןיא ותרגסמבש ,יידמל

 ונחנא םהב םירדסהה תא קקוחל יטילופ חוכ ונל שי םנמא םא קפס הליטמ ינא יכ רבכ יתרמא

 תא הנשי אל הזכ ינמז ןוחצינ םלוא ,םתוא קקוחל חילצנ רחא וא הז ףטחמב יכ ןכתיי .םיצור

 הבחר המכסה רוביצב תויהל תבייח ךכ ךרוצלו ,ףוכאל םג ךירצ הז גוסמ םירדסה .חטשב בצמה
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 םלוא "ינוליחה בורה" לע הברה םירבדמ ונחנא .םויכ תמייק רשאמ הלאכ םיכלהמל רתוי הברה

 ןויפא יפל ,הקולחה תא ןדעל ץילממ ןורחאה ןמטוג רקחמ .הזכ בור שי ןכאש רורב אל ללכ

 רמוש וניאו יתד אלכ ומצע רידגמ רוביצה ןמ %02 קר .תוירוגטק המכל ,םילאשנה לש ימצע

 םניא וידחי הלא לכ .תצקמב םירמוש ךא ,םייתד אלכ םמצע םירידגמ םיפסונ %72 .ללכ תווצמ

-ו ,"םייתד" םמצע םירידגמ %81 .םייתד-יטנא םמצע םירידגמ %4 קרו .רוביצה בור ידכ םיעיגמ

 הבר הדימב תווצמ םירמושה הלאכל הוושב טעמכ םיקלחתמה ,םייתרוסמ םמצע םירידגמ %53

 "תצקמב םירמוש"ש הלא לש ןכל איה רתויב הלודגה הצובקה .תצקמב קר םירמושש הלאכלו

 84 .םייתד אלו םייתרוסממ תבכרומה ,)%44(

 ונא םהב םיאשונב .ותקיקח חיטבמ וניא םיוסמ רדסה דעב לודג בור םג ,ליעל יתרמאש יפכ

 רדסהה יכ רובס םוצע בור .תובישיה ירוחב סויג ןיינעב טלוב יוטיב ידיל אב רבדה ןאכ םיקסוע

 הקולחה תא ךתוח הז בור .ליבק וניא )קקחנש לט קוחב עצומה רדסהה תוברל( רוטפ לש םייקה

 בורה ,תאז תורמל .ימואל-יתדה הנחמה ןמ םיבר םג ול םיפתוש .םייתדו םייתרוסמ ,םיינוליח ןיבש

 .םיכרעהו םיסרטניאה לולכמל קפסמ הנעמ ןתייש ,ליבק רדסה קקוחל ליכשה אל הזה לודגה

 וניא הזכ בור םג ןהבש תודוכלמה ןמ ונתוא ץלחל עייסל םייושע הנמאה ןוגכ םילעפמ ,השעמל

 רתויב בוטה שומישה ייניעב איה הנמאה .הז ןיינעמ לילכהל ףא ןתינ .המידק ונתוא דיעצהל לוכי

 .ונל שיש חוכב

 ךכב האור יתייה ,םיילרטיינ םיילרביל םירדסה קקוחל חוכה ונל היה םא םג ,הדומ ינא ,לבא

 הצור ינניא .תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש לעפמל תימויק הנכסו תירוטסיה תועט

 םייתד םידסממבו תיתד הייפכב קדצומ קבאמ יכ הצור ינניא .לפטה םע רקיעה תא קורזנ יכ

 תויוכז תאו םדאה תויוכז תא תדבכמ הניאש ,תילטורב הקיקחל ונתוא איבי םיינחוכו םיתחשומ

 וכרדב דומעל לוכי וניא הז ןועיט םג .םידוהי אלו םידוהי ,ונברקב םייתד םיטועימ לש תוצובקה

 .הנמאה לעפמ לש

 ונלוכי ונחנאש רתויב בוטה םכסהה והז ."שדקו האר הזכ" אוהש םכסה הניא הנמאה ,רתוי בושח

 יכ רוכזל ךירצ לבא .םירחא וא הלא םיטרפב ותוא רפשל ןתינ יכ דואמ ןכתיי .וילא עיגהל

 תא רתוי הברה הבוט הרוצב םאותה רדסה שי יכ ואריש ךכב קפתסהל םילוכי םניא םירקבמה

 ינא .ינשה דצב והשימ לש המכסהל הכזי עצומה רדסההש םג ךירצ .םייללכה םייכרעה תונורקעה

 ןויד לש ותחיתפל איבת הנמאה םא חמשא .בוט רדסה אוה םיעיצמ ונאש רדסהה יכ הנימאמ

 .רתוי הבוט הנמא היהת ותאצותש ,םירדסהה יטרפבו תונורקעב ,ףיקמ ירוביצ

 ינא .ייתודמע דובכ לעו ,ידובכ לע תרמוש יניא הזכ ןתמו אשמ לוהינב יכ ייפלכ םינעוטה שי

 הרובס ינא ךא ,וזה ךרדב תרחוב יניא .םהייח תוחרואלו םייתדל דובכ הב שיש הדמע ךותמ האב

 םישנא .וב םיקיזחמל ךרע לעבו יתועמשמו בוט ףא אלא ימיטיגל קר וניא יתדה םייחה חרוא יכ

 םיכרעה תא .הבשנש קוניתכ – בוטה הרקמב – וא "עשר"כ יתוא םיאור ,תאז תמועל ,םייתד

 .93 'מע ,ןמטוג רקחמ 84
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 הבש םייחה תרוצ יכ םירובס םה .תועמשממ םיקירכ םיאור םה םתוא דבכל יתוא םיאיבמש

 לאו יילא םקלח לש םסחי .תינמזו ךרע תרסח הנה רשפו תועמשמ ייחל תנתונ רשאו יתרחב

 ךותמ ,ןוכנ םא ףא יכ רומאה ןמ הלוע .ילטנמורטסניאו יניצ סחי אוה יתוא םיגציימה תודסומה

 הזכ ןתמו אשמ לוהינ ,םייתד תוליהק לשו םישנא לש םהיתויוכזב עוגפל אל ,ונלש וניתונורקע

 גולאיד להנל תמאב םילוכי םניא םייתד :הז גוסמ הנעטל תוסחייתה תצק הנשי תורפסב .ןוכנ וניא

 םה יכ הקומעה תימינפה םתשוחת לע רבגתהל םילוכי םניא םה .םייתד אל םע "םייניעה הבוגב"

 .םיינוליחה לע םיפידע

 יתוא םיממוקמה הנידמה תודסומ לאו תוינוליחה לא תיתדה תוסחייתהב םירבד שי יכ הדומ ינא

 לא וא יילא דובכ רסוחב יתנחבה אל תווצמ ירמוש םע םיישיאה ייעגמב ,תאז םע דחי .דואמ

 םישיגרמ םייתדה ןכא יכ התייה ילש יתשוחת .ךפהל .םיינוליח םהש ינפמ םירחא םיינוליח םישנא

 ונתאמ דחא ףא .הייפכ התייה אל הנמאה לעפמב .םיואמו ףדרנ טועימ םיתעלו ,ונכותב טועימ

 דחא לכ ,ונבשח יכ ונאב ונינש .הזה לעפמב ףתתשהל ונממ שקבל וא ינשה לע ץוחלל אב אל

 לגעמ תא רובשל ילוא לכונ ,הנמאה לעפמ חלצי םא אקווד .ונממ לבקל המ ונל שי יכ ,ומוקממ

 וא – ונתוא הזבמש ימל ונלש רשכה ןתמ אטבמ רבדה יכ בושחל ילב ,םויאה תשוחתו תונדשחה

 ויהיש המכ דע םישק ,הלא םיניינעב יתיאר אל ,םוקמ לכמ .םירחאמ רשכה תלבקב ונלש ךרוצ

 .םיישעמ םיניינעב הזה ןתמהו אשמה תא להנל אלש בוט םעט ,תישגר הניחבמ

 לש תויחרכהה תוכלשההמ ןיעדויב תמלעתמ ינא הז גוסמ ןתמו אשמב יכ םינעוטה שי ,ףוסבלו

 אוה .הכלה תנידמב תויחל תוצרל בייח ,הרדגהב ,יתד ידוהי לכ .ילארשיה רשקהב תיתד הנומא

 ,ולש הפיאשה םלוא .םיקוחל תייצלו םימכסה תושעל בייח אוה "הפיקת הניא ודי" דוע לכ יכ ןיבמ

 םידוהיה לכ ובש בצמל איבהל אלא ,םזילרולפ םייקל אל איה ,המצע ותנומא ךותמו הרדגהב

 תוינוליחה" תגיצנכ ,יילע לח ןכל .תווצמ ירמוש תויהל ורזחי ,לארשי ץראב רמוחו לק ךא ,םלועב

 ןפואבש ימ תא ןוצרמ םיצעהל הכירצ ינניא ."תננוגתמ היטרקומד" לע לחש המ ,"תננוגתמה

 .רשכהו תונורתי ול קינעהלו תרחבנה ייח ךרד ןדבואב הצור רהצומ

 שי ,תידוהיה תדה לש תויונשרפה ןמ רכינ קלח יפלש ךכל הרע ינא .הנוכנ יל תיארנ היגולנאה

 לדבה ןכל ןאכ שי .םידוהי לצא תווצמה תרימש תרבגהל לועפל תיתד הבוח לש קזח ביכרמ הב

 לעו םזילרולפה לע תכרבמ ינא .וניסחיל עגונב םהלשו ילש םיבוטה םייחה תוסיפת ןיב יתוהמ

 תרוצ תא חתפלו רמשל םייתד םידוהי לש םתוריח ןעמל םחלאו ,םייתד םיידוהי םייח לש םמויק

 תוארל םייושע ,יתמועל ,םייתד םישנא .םיינוליחל םייתד םישנא ךופהל ןיינע לכ יל ןיא .םהייח

 .רואה תא תוארל יתומכש תאו יתוא איבהל הרטמכו ךרעכ תאז

 לודחל התוא איבת אל התוננוגתה אמש דואמ רהזיהל הכירצ תננוגתמ היטרקומד םגש אלא

 אל ,ןכ תושעל ישממ ץחל השיגרמ ינניא לבא ,יתד םדאל ךופהל הצור ינניא .היטרקומד תויהמ

 הנמאה ירדסהב ןיאש יאדוו .םויכ הב םימייקה םייתרבחה תוחוכב אלו םימייקה הנידמה יקוחב

 ךופהי אל ינבש הפידעמ יתייה .תווצמ תרמוש ךופהל ץחל יילע לעפויש הנכסה תא קזחמה והשמ
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 םייח חרוא ץמאמ היה םא אל יאדוובו ,הבושתב רזוח היה םא החמש יתייה אל .תווצמ רמוש

 הרטמה תא לבא .ילש תוברתה יסכנ םעו יתחפשמ םע ,ימע וירשק תא קתנל ותוא איבהל לולעש

 םירגתאה גוס תאו ,ייכרע תאו ילש םייחה חרוא תא בהאי אוהש ךכב גישהל הווקמ ינא וזה

 הלואג שפחי אל אוה ,תועמשמ ילעבו םימלש ויהי וייח םא יכ החינמ ינא .ול םידימעמ הלאש

 םירדסהל תורושק יל תוארנ ןניא הלאה תובושחה תויגוסה לכ ,םוקמ לכמ .רחא םייח חרואב

 םירדסה יכ יתפדעהל אל םגו .הנידמו תד יאשונב ץמאל הכירצ לארשיש םייטפשמהו םיינידמה

  .המכסה לש ךרדב ועבקיי הלא

 

 הנחמל יירבח ויה ול .ידגנכ תולעהל ןתינש תוירקיעה תונעטה תא תולעהל יתיסינ

 יתוסחייתה יכ החוטב ינא ,תיתטיש רתוי הרוצב הנמאה לעפמל םיסחייתמ ילרביל-ינוליח-ידוהיה

 ."יוזה"כ לעפמה תא ראיתש ימ היה .תרחא הארנ היה לעפמה םג ילואו – רתוי הפיקמ התייה

 קלח תחקל חמשא ."יתואיצמ יתלב ,םולחב ןותנ ,היזהב עוקש" אוה יוזה יכ יתאצמ ןולימב

 רתויב םייונשה םיניינעה ןמ המכב תומכסומ תועצה וביני םא ,הלאכ םייוזה םילעפמ דועב

 רתוי םייתואיצמ םילעפמב רשאמ הלאכ םייוזה םילעפמב קוסעל בטומ ילוא .לארשיב תקולחמב

 .םילשוכש -

הנמאה ךרדל דגנתמה יסקודותרואה רוביצה .ב

 .ןדמ ברה םע גולאידה ךלהמב רבכ יתרמא םייסקודותרוא םידוהיל רמול יל היהש המ ,הרואכל

 ברה ומכ אלש – םידגנתמה םיסקודותרוא םתוא םע חיש לכ יתמייק אל ןכש ,ךכ הז ןיא םלוא

 םיגוחה יגיהנמ בור תא ןה םיללוכ הלא .המכסהל עיגהל הסנמה ןתמו אשמ לש ךלהמל – ןדמ

 .המצע תיתדה תונויצב םיגוח ןהו ,םיידרחה

 תודגנתה ןיבו ,תומכסהל עיגהל ןויסינהו ןתמהו אשמה ךרדל תודגנתה ןיב ןיחבהל שי ,בוש

 תא אלמ ןפואב םיאטבמ םה ןיא דוע לכ ,םירחא ידי לע ועצויש םירדסה וא( ועצוהש םירדסהל

 .)הכלהה תדמע

 הדמעה תא תדבכמ ינא .ןתמהו אשמה ןיינעל ,םידרח ןיב ףאו ,םייתד ןיב תקולחמ יתאצמ

 רורבש ךילהתל סנכיהלמ הב םיקיזחמה לש ששחה תא הניבמו ,שממ ןתמו אשמל תדגנתמה

 .אלמ ןפואב םייתכלה םניאש הנידמה לש םייטפשמ םירדסהל רשכה תתל השירד אובת ופוסבש

 ולו ,הזכ ןתמו אשמ םייקל םינכומה הלאכ םג םיסקודותרואה ןיב שי יכ החמש ינא ,תאז םע דחי

 תרגסמ וז ךרדב שפחלו ,םתסיפת יפ-לע הכלהה תדמע תא םינתונו םיאשונה תעידיל איבהל ידכ

 איה .לודג ישוק הב שי ךא ,תנבומ תויהל הלוכי תלדבתמה הדמעה .םיישעמ םירדסהל תמכסומ

 םניא םה דחמ :הנידמה תניחבמ תירשפא יתלב הדמעב טוקנל םילדבתמל ,הרואכל ,תרשפאמ

 ,ךדיאמ .הנידמה תודסומ תורמ תא םמצע לע םילבקמ םניאו םירדסהה בוציע יכילהתב םיפתתשמ

 בצמ הפ שי .הלש םיסמה יפסכמ םינהנ ,הנידמב טולשי ימ םיעבוק ,תוריחבב םיפתתשמ םה

 ימ ,הנידמב םירדסהה בוציעב ףתוש תויהל אל ץפחש ימ .תונגוה לש םייסיסב תונורקע רתוסה
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 שי תווצמ ירמוש םניאש םידוהי םגו םידוהי אל םג הב םייחש הנידמב יכ תודוהל ןכומ וניאש

 ןתיי אל אוה יכ תידוסיה הדמעב קובדל ץפחש ימ ,םהל םג הנעמ ןתתש תינידמ תרגסמ םיקהל

 ינא .הנידמב תוחרזאה תא ומצע לע לבקל ןכומ וניא יכ ריהצמ – םייתכלה םניאש םירדסהל די

 לע דיפקהל ךישמי ומצע אוה יכ תודוהל ןדמ ברה לש הצימאה ותונוכנ תא םינומ יפלא הפידעמ

 תוירחאב אשיי אוה יכו ,הנידמל םגו רוביצל םג תוירחא ול שי ףסונב יכ ךא ,הרומח לעכ הלק

 .ותד םע בשייתתש הרוצב וז

 ךרדה יכ בושחל תווצמ רמוש ידוהי לש תוכזה תא ייניעב ללוכ אוהו ,תדה שפוח תא תדבכמ ינא

 קר ,ילוא ,אובת וז העושי .וידסחלו לאה תעושיל הייפיצה איה תינומא הניחבמ הנוכנה הדיחיה

 וזש יממ שורדל לכוא אל ."המוחב הלעי" אלו ותנומא תאו ויכרד תא רומשי יתדה םדאה םא

 םיסקודותרואה תא תכפוה וזכ השיג לבא .תאז תושעל הצרא אל ףאו ויתונומא תא תונשל ותנומא

 םוש ןיא לבא .םהב עוגפל אלו םהיתויוכז תא דבכל שי .םיפתושל אלו םיבשותל הב םיכמותה

 םה .וזכ השוחת םהל ןיא – הרדגהב – ןכש ,לעפמב םהלש תופתושה תשוחת תא קזחל תוסנל ךרוצ

 .הרות דומיל לשו תווצמ לש רתוי תינדפק הרימש איה הל םתמורת לכו ,הלואגל "םיניתממ" טושפ

 .םתעושי אובל הרומא ונממש רוקמה לא תוירמוחה םהיתוקוצמ תא םג ונפי יכ םלוה ,ךכש ןוויכמ

 לארשיב תיחרזאה הרבחה ,םייתניב ."ןיע ףרה"כ שממ םהל אובת וז םא ינממ החמש היהת אל

 םדקלו םהילע ןגהל הרבחה ןמ שורדל םיאכז הירבח .תידדה תולת לש םירשק הב שיש הרבח איה

 .הייחל המורת םילעמכו הב םיפתושכ םמצע םיאור ,םדצמ ,םהש ינפמ ,םתחוור תא

 יכ האור הניאש ,לארשיב הבושח תיסקודותרוא הצובק םוש ןיא יכ המלש הנומאב הנימאמ ינא

 הנידמה לש ןסוחמו םיבאשממ הנהנש ימ יכ אוה יסיסב ירסומ ןורקע .הנידמה םויקמ תינהנ איה

 וניא םג םלוא ,וזכ המורת ענומ וניא הרות דומיל .הקוזיחל םורתלו הייחב ףתתשהל ,ורותב ,ךירצ

 ריכמה ןויד להנל בוריס לש וא ,"השעת לאו בש" לש הדמע ,תקדוצ ינא םא .התוא תוצמל לוכי

 תא תונוב דחי ןלוכש ,תורחא תוליהק ךותב טועימ איה לארשיב תיסקודותרואה הליהקהש ךכב

 ,הירבחו המצע יפלכ ןה הליהקה לש תוירחא רסוח לש ארונ יוליגכ ייניעב תיארנ ,תאזה ץראה

 .היח איה וכותבש רתוי בחרה רוביצה יפלכ ןהו

 רשכה תפתושמ תרגסמ לע תונבהל עיגהל תונוכנב האור ינניאו ,שיא דצמ רשכהל הקוקז ינניא

 יתוא רכנמה ,הנעי תב גהנמ לארשיב תיתרבחה תואיצמה ןמ תומלעתהב האור ינא .תוינוליחל

 הסיפתמ קלח ייניעב הארנ תובייחמ )תויתד אלו( תוינידמ תונבהל עיגהל ינורקעה בוריסה .ןיטולחל

 יכ תויהל לוכי .ודיתע לעו ולרוג לע תוירחא לבקל ויתונויסינמו רוביצה ןמ תולדבתה לש תיללכ

 ןניא ןהש ינפמ תועטומ ןה יכ תויהל ףא לוכי .תועטומ ןכא םישוע ונחנאש תופתושמה תוטלחהה

 ונחנא – תוניצרב הניפסה לשמ תא חקינ םא לבא .תינומא-תיתד השיג ידי לע אלמ ןפואב תוחנומ

 הזה ץמאמב ףתתשהל רשפא יא .התוא רומשל ידכ שרדנ ונלוכ לש ץמאמה .דחיב וזה הניפסב

  .םיימויק םידעי תגשהל תפתושמו הליעי הלועפ חיטבתש תוינידמ לע םיכסהל ילב

 םא קפס ררועמ ןכא ,תיתדה ותודהימ בייחתמ בוריסה יכ ןעוטו ,וז תינורקע השיג לבקמ וניאש ימ

 .טרפל ךרע ןתמ אוה יזכרמ יטסינמוה ביכרמ ,ןכש .תיטסינמוה תד איה ךכ תשרפתמש תודהיה
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 תוצובקה לעו ,וילע ליטמ םג לבא – ונממ תחקל רשפא יאש דוסי תויוכז ול הנקמ טרפל ךרע

 תמייק איה .םיימש יפלכ קר הניא וזה תוירחאה .תיכרעו תירסומ תוירחא ,ךייתשמ אוה ןהילא

 ומכ ,םתודהי תא תרחא םישרפמש םידוהי יפלכ תמייק איהו .וישכעו ןאכ לש תישונאה המרב םג

 .םידוהי אל יפלכ םג

 תשרודה הדמע הניא וז .םירחא וא הלא םימכסה תלבק תבייחמ דימת הניא תוירחא לש הסיפת

 קר אל ,ןוחבל תנמ לע ןתמו אשמ להנל תינורקע תונוכנ תשרוד איה לבא .ריחמ לכב םכסה

 תושיג ילעב םידוהי אלו םידוהי הב שיש ,תבכרומ הצובק הכירצ ךיא ,תויתכלה-םינפ תורגסמב

94 .םיינידמה הישעמ תא לכלכל ,תונוש תועדו

 והשמ שי .םירדסה לש םפוגל םג ,תידרחה רקיעבו ,תיתדה תוגיהנמה דצמ יוניש תבייחמ תוירחא

 ינא .תאזה האנשה ימעט תא ןיבהל תוסנל ילב ,םייתד-יטנא םידוהי ץראב שי יכ הרימאב חונ

 שי לבא .רבדב היולת הניאש "םניח תאנש" לש תמיוסמ הדימ םימיוסמ םיגוחב שי יכ תלבקמ

 תתלו היעבב ריכהל תידרחה תוגיהנמה ןמ קלח לש בוריסה .םוצע סעכ םיררועמה םירדסה םג

 יתדה ןילופונומה ןמ קמחתהל םיכרד שי .האנשל הזה סעכה תא ךופהל טלחהב לולע הנעמ הל

 רתויב םיזעה תושגרה תא םויכ ררועמה אשונה .ישיא דמעמ וא הרובק יניינעב יסקודותרואהו

 היעבה יכ קפס ןיא .יאבצה תורישבו קשמה ייחב ידרחה רוביצה לש תובלתשהה רסוח אוה

 וניא םייקה בצמה ,ינש דצמ .תקדצומ הניא ינוליחה רוביצה ןמ קלח לש תומהלתהה .תבכרומ

 םע דחי בושחל הליהקה יגיהנמ לש תונוכנה רסוח .תילכלכ הניחבמ ןהו תירסומ הניחבמ ןה ,ליבק

 רומישל רצקה חווטב איבהל יושע בצמה תא ונשיש םייתריציו םייתגרדה תונורתפ לע הלשממה

 ,תונורתפ תאיצמ לע רתוי דוע השקיו האנשה תא רימחי קרו קימעי קר אוה םלוא ,םייקה בצמה

  .הללכב תילארשיה הרבחל םיצוחנ םהשמ תוחפ אל תידרחה הרבחל םיצוחנה

 ןאכ םיעיצמ ונאש גוסה ןמ תוללוכ תומכסהל רשקב ידרחהו יתדה רוביצה לש תויעבה ןמ תחא

 אל םיגשיה ללוכ הז ווק סוטטס .ווק סוטטסה תא ידמל תיטסרד הרוצב תונשמ ןה יכ איה

 ,תויתלשממה תויצילאוקב םיינזאמ ןושלכ םחוכ תוכזב וגשוהש ,םייתדה םידסממה לש םינטק

 תמאתה םקלחב םה הלאה םיגשיהה .תמלוה הרומת אלל םהילע רתוול השק עבטה ךרדב רשאו

 הנמאה תועצהש םיביצקתבו תודסומב הטילש םיללוכה םירדסה םג לבא ,הכלהל הנידמה יניד

 ןפואב םייסקודותרוא אל םימרזל םג תד יתוריש ןיינעל םיביצקתה תקולח ןוגכ( םתוא תונשמ

 םידסממ דצמ רותיו ןאכ שי יכ קפס ןיא .)המודכו תויתד תוצעומ לש בכרהה םוצמצ ,רדוסמ

 יונישל תודגנתה לש תוימיטיגלב הריכמ ינאש ןוויכמ .םגיצנכ שמיש אל הז ןיינעב ןדמ ברה .םייתד

 יכ תאז לכב רמוא .תימיטיגל הניא הלא םימעטמ תודגנתההש רמול לכוא אל ,םיסרטניא לשב

 תסיפתש ךכל הרע ינא יכ רבכ יתרמא .תונטשפ הברה הלאה תורימאב םג שי ,וזה המדקהב תונעטה בור ומכ 94
 ,ואר .)םלוכ ילואו( םייסקודותרואה הישוריפמ קלח יפ-לע תידוהיה תדב תידוסי הדמע איה תוינוליחה לש תויעראה
 .)961 ,ץוחו םינפ תודהי ,"יתד ינויצה ןויערב ןוליחה לש תויעראה תסיפתב םינויע :חצנל ןמז ןיב" ,ץרווש 'ד ,לשמל
 ידי לע ,האולמב ,תיחנומ היהת אל תאזה תרגסמה יכ החינמ תפתושמ תינידמ תרגסמ .תנתונה איה ,יתניחבמ ,לבא
 ,םינכומ םה םא טילחהל םיבייח םירבדה תא ךכ םיאורש םיסקודותרואה .תרחא וא וז הצובק לש םלועה תנומת
 לש בור הב שיש הדבועה תורמל ,םילעופו םייח םה הב הנידמה םע תינידמ הלועפ ףתשל םיכרד אוצמל ,ליבקמב
 .םתומכ םלועה תא םיאור םניאש םישנא
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 םלוא .םימייק םירדסהו םיגשיה לע רותיו ןאכ שי רצקה חווטלש ןוכנ .הנובנ הניא וזה תודגנתהה

 .ליעל יתרביד םהילע האנשלו תוממוקתהל ,תוניועל םיקזחה תורוקמה דחא םה הלא םירדסה

 םימוכסה רשאכ רקיעב ,תיניינע הקדצה םהל ןיאש םיגשיה רמשל תושקעתהה ,רבד לש ופוסב

 הקיקח ץיאת ףאו רשפאתש דגנ תבוגתל םורגל הלולע ,םייניע רקנמ הקדצהה רסוחו םילודג

 טרפלה קוח לש "ןוחצינ"ה איה הז ןיינעל תיטמרד אמגוד .תובשחתה אללו תונחוכב םתוא לטבתש

 לש ךלהמ ץיאהל הלולע ישימחה דליה ןמ םידליה תואבצק לש הלדגהה .םידלי תואבצק ןיינעב

 םיעמשנה תולוקה .תוכימתה ךרעמ לכ לע שדחמ הבישח וא םידליה תואבצק לכב יללכ ץוציק

 לוכסת לש תרבטצמ האצות םה תותדה דרשמו תויתדה תוצעומה לטיב יבגל תרבוג תורידתב

 בלשמה ,הנמאה לש הז ןוגכ ךלהמ אקווד .הבוט תיניינע הקדצהל ןתינ וניאש בצממ חווט ךורא

 חיטבהל לוכי ,תד יתורישב םיקסועה תודסומה לש דהואו שדחמ ןוגרא םע םימכסומ םירדסה

  .לארשיב תדה שפוח לש אלמ שומימל םיינויח םהש םירדסהה לש תוביצי

 

 טפשמה תיבו ,ללכב טפשמה יתב יכ אוה ללכב םייסקודותרוא םידוהי לשו םידרח לש רחא ששח

 ןוידל ןאכ סנכא אל .םיידרחו םייתד םיסרטניא דגנכ תיתטיש םיטונ ,טרפב צ"גבכ ותבשב ןוילעה

 ךרוצ שי יכ םילבקמו הזה ששחל םירע ונא ,םוקמ לכמ .תקדצומ וז השוחת םא הלאשב טרופמ

 ,תמלשומ הניא העצהה .תעצומה הנמאה לש ישימחה קרפב תאז תושעל וניסינ .ותוא עיגרהל

 הנעמ םג ךכב היהי ,הנמאה לבקתת םא .תמלשומ תויהל הלוכי הניא הז גוסמ העצה םוש םלוא

 .טפשמה תיב ןיבו לארשיב רוביצה ןמ קלח ןיב םירבוגה םיחתמל יקלח

 לש השק השוחת הנשי ,דחא דצמ .תוסיפת יתש ןיב חתמ הנמאל דגנתמה יתדה רוביצב שי ,ףוסבלו

 הקזח השוחתו ,תונוילע לשו חוכ לש השוחת שי ,ינש דצמ .םתער ישרוד ידי לע ףדרנו םיואמ טועימ

 תומכסהל עיגהל תונוכנ רסוחו ןומא רסוחל תמרוג הנושארה השוחתה .חצנל הרותהו קדצה ףוס יכ

 לש הארמ-תנומת וז .דוסיה יקוח ןיינעב היהש יפכ ,הערל שומישל ששחמ ווק סוטטסב יונישל

 םיכסהל היהי יאדכ אלש הנומאל תמרוג היינשה השוחתה .םיינוליחה יבגל יתנייצש המודה ששחה

 הייטנו היצרניא הנשי ,ךכ וא ךכ .רחואמ רתוי םישרדנ ויהי אלש תויהל לוכיש םירותיו לע וישכע

 רוביצה לש וקלח תצקמב הלעי םא םג ,יתכרעהל .בוט וניאש רורב םא םג םייקה תא רמשל

 תיתועמשמ ריבגהל וא תיתד הקיקח קקוחל תלוכיה ול היהת אל ,ילארשיה רוביצב ידרחה

 ,םימכסהב םויה תושעיהל לוכיש המל רבעמ( הכלהה תושירדל לארשיב םינידה תמאתה תא

 לודג קלח תלבקמ תילארשיה הרבחה .)תומל הטונה הלוחב לופיטל הדעווה לש העצהה ןוגכ

 ונחנא .םימלענ אל ונחנא .םייתד םניאש םידוהי לש םתריצימו םלעופמ הנסוחמו התוינויחמ

 – םידוהי תויהל תחא ךרד קר שיש לבקל םיברסמ ונחנאו .ונתוידוהי לע רתוול םינווכתמ ונניא

 תוחוכה .ךשמתמה ונמויק תדבוע םעו ונתא דדומתהל םיבייח םייתדה .תיסקודותרוא-תיתדה ךרדה

 ןמזה .יסקודותרוא ןילופונומל וא תיתד הייפכל ץרחנ ןפואב םידגונמ תילארשיה הרבחב םילעופה

 תורבגתה ללגב קר אל תירוביצה איסהרפה לע העפשהב םייתדה םיסרטניאה תערל ןאכ לעופ

 ןתינ םא .קושה תוחוכ לשו תילבולג תוברת לש תוקזח תועפשה ללגב םג אלא ,האנשהו תוניועה

 ןיבו םייתד ןיב הלועפ ףותיש שורדי רבדה ,לארשי ירעב תבשב תידוחיי איסהרפ רזחשל ןיידע

 ינפל וזכ המכסהל םיעיגמ ונייה םא .הנמאב עצומה רדסהה תמגוד ,ךכב םינינועמה םיישפוח
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 םושב ולקתנ אל קושה תוחוכש ךכל םרג זא המכסהה רדעה .הברהב לק היה םויה בצמה – רושע

 קלחכ הארנ היה תבשב םיקסע תחיתפל קבאמה .ךפהל .אקווד ישפוחה רוביצה לש תודגנתה

 העיבצמ ןישוריגהו ןיאושינה םוחתב םג .לודג ןוחצינל הכז קושהו .תיתד הייפכ דגנ קבאמה ןמ

 ןיאושינמ ענמיהל תנמ לע אשניהל תויפולח םיכרד תאצומו ,םיילגרב ,הקלחב ,תילארשיה הרבחה

 .תישארה תונברה תרגסמב

 ןתומלשל קר אל םידרח םתא םא .לארשיב תמיואמ הניא תווצמה תא רומשל םתא םכתוריח

 תווצמ רמוש וניאש ידוהיה רוביצה לש תידוהיהו תינחורה תומדל םג אלא ןמצע םכיתוליהק לש

 םנמא הפ שי .תולדבתהה לולסמ רשאמ רתוי הברה חיטבמ לולסמ אוה הנמאה לולסמ – לארשיב

 אל הארנ אוה םיינרדומה םויקה יאנתב לבא – הכלהב ליגרש הזמ תידדה תוברעל הנוש יוטיב

 תידוהי תואיצמל תיתכלהה תרגסמה תמאתה לש לודג רגתא םכינפב שי .רתוי ילוא .יטנוולר תוחפ

 השיגה .תווצמ ורמשי אלו תווצמ ירמוש םניא ונממ םירכינ םיקלחש ,הנידמב ידוהי בור :השדח

 דדומתהל תויסקודותרוא אל םיכרד יפלכ דואמ ןדשחש ימ אקווד .תאז השוע הניא תלדבתמה

 תיסקודותרוא תודדומתהל בל תמושת שידקהל ךירצ ידוהיה םויקה תורוצ יוביר םעו הנרדומה םע

 .הזה רגתאה םע תקפסמ

 תא דואמ לידגמ לודגה םקלח .םיישעמ םירדסהב תקסוע הנמאה ,ריכזהל בוש ךירצ ,ינש דצמ

 .היקודקדו היטרפ לכ לע תדל םתונשרפ לע דומעל םתלוכי תאו תווצמה ירמוש לש הימונוטואה

 .לע-ןורקע וא דוסי תחנה ףאל המכסה תבייחמ הניא איה

םייתרוסמה .ג

 ןתמו אשמ לש םיכילהתב ףתתשהל עבטה ךרדב םישקתמ ,ןגרואמ אלו לודג רוביצ ,םייתרוסמה

 רכינ קלח אוה ,תאז םע דחי .לגד יאשונ ול ןיאו םיגיצנ יתרוסמה רוביצל ןיא .תומכסה תארקל

 ידוהי דוחיי לע רומשת לארשי יכ ןוצר ידי לע רקיעב ןייפואמ הז קלח .לארשיב ידוהיה רוביצה ןמ

 רוביצ אוה הז .םייתדהו תדה דגנ ,דובכ לש וא םיביצקת לש ,תומחלמ להנת אלו ,יתוהזו יתוברת

 הזה רוביצה אקווד םא אלפתא אל .לארשיב תידוהיה הרבחה לא ךיישו ףתוש שיגרהל הצורש

 ,הרומח לעו הלק לע דיפקמ וניא אוה ,דחא דצמ .םיכשומ הירדסה תאו הנמאה חור תא אצמי

 ררועת אל תודהי לש תונווגמ תורוצל םינפ יריבסמ םהש םייטפשמ םירדסה וא ירוביצ בחרמ ןכלו

 םיידדהה הרדההו האנשה חורמ ןה תישגר םגו תישממ עגפנ אוה ,ינש דצמ .תוניוע וא ששח ולצא

 עיגהל תלוכיה תא תושבשמ םילמס לע תומחלמ יכ הדבועה ןמ ןהו טקילפנוקה תא םיוולמה

 .םימיאתמ םיישעמ םירדסהל

 דוסיה תוחנהל ףתוש וניא יתרוסמה רוביצה ןמ רכינ קלח יכ חינהל ריבס .ןיינעמ סקודרפ הפ שי

 דחי .ללכ הזה גולאידב םיגצוימ םניא בושח ןבומבש הלא םה .ילש וא ןדמ ברה לש תוינורקעה

 םתוא הנומ ינא .הנמאה לעפמב בושח הכימת סיסב תויהל יושעש רוביצה יתעדל םה ,תאז םע

 םיימוטוכידה םירואיתב םהמ םלעתהל החיכשה הייטנה לשב םגו ,ירפסמה םלדוג לשב םיישילש
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 ןיאש ךכל האיבמ איה ןכש ,תקדצומ הניא וז הייטנ יכ הרובס ינא .תילארשיה הרבחה לש

 תוכרעמב םג רבדה ךכ .וז הלודג הצובק לש םיידוחייה םייתוברתה םיכרצל הקיפסמ בל תמושת

 תכרעמל וקלחב ךלוה יתרוסמה רוביצה רשאכ ,"םתס" יתכלממלו יתד-יתכלממל תוקלחנה ,ךוניחה

 ןיאש המ תא בוש השיגדמ וז תועדומ 05 .הליגרה תיתכלממה תכרעמל וקלחבו ,תיתד-תיתכלממה

 תא .םייזכרמ םיאשונ המכ תרדסהבו םיפתושמה קחשמה יללכ לש תרגסמב קר תקסוע וז .הנמאב

 תרגסמב ןהו ולוכ רוביצה תמרב ןה להנתהל הכירצש ,תיכוניחו תיתוברת ,רתויב הבושחה הלועפה

 .הל הצוחמ ונחנה ,תונושה תוצובקה

 יאשונב תודקירב לע תולעל הצור וניא ללכ ךרדבש – הזה רוביצה ברקמ אקווד יכ הווקמ ינא

 תוצובקל עייסתש ,היתונורקעבו הנמאה חורב הלודג הכימת אצת - ןאכל וא ןאכל ,הנידמו תד

 .הירוחאמ בצייתהל רתוי תונטקה הצקה

 

םייסקודותרוא-אלה םימרזה .ד

 תויסקודותרוא אלה תועונתה יגיצנ םע ףיצר ןתמו אשמ לוהינ הרשפא אל םיינש ןיב גולאידה ךרד

 ,תומכסה תגשה לע הדיבכמ קפס אלל התייה ינושארה םיניידתמה תווצ תבחרה ,ןכאו .לארשיב

 ,םיקבאמ לש הטושפ אלו הכורא הירוטסיה שי םיסקודותרוא-אלהו םיסקודותרואה ןיב ןכש

 םינוש םיבלש ןיב הנחבהה לש התובישח תררבתמ בוש ,ןאכש אלא .םיסעכו תוששח ,תוקולחמ

 ינושארה ןוידב םייסקודותרוא-אלה םימרזה יגיצנ לש םתללכה ,יתכרעהל .ולש רצותה ןיבו ךילהב

 ,םתניחבמ ,הווהמ רצונש ךמסמה יכ יל הארנ ,ינש דצמ .תוללוכ תומכסה תגשה תענומ התייה

 לש םיאבה םיבלשב אלמה םבולישל ךרד חתופ אוה יכ הווקמ ינא .םייקה בצמב יתועמשמ רופיש

 .םייפיצפסה וירדסהב ןהו הנמאה לעפמ לש וחורב ןה ךומתל ולכוי םה יכו ,ירוביצה ןוידה

 תודהיה ןיב ירוטסיהה חוכיווב הדמע טוקנל ןווכתה אל ףאו לוכי וניא הנמאה לעפמ

 לש התועמשמ תניחבמ )דחאכ םייוושכעהו םיירוטסיהה הייוליגב( המרופרה ןיבו תיסקודותרואה

 .תאז תושעל הכירצ הניאו הלוכי הניא לארשי תנידמ םג .ידוהיה םעה דיתעל תימרופרה העונתה

 תויגולואידיאהו תויתדה תוקולחמה לש ןפוגל הדמע טוקנלמ תינורקע ענמיהל הכירצ איה ןכל

 ןכל .ידוהיה םעה לש ותנידמכ המודיקב ימיטיגל סרטניא שי לארשי תנידמל ,ינש דצמ .הלאה

 אל תויתד ןהש הלא ללוכ ,תודהי לש תונוש תורוצ יבגל הלילכמ השיג טוקנל תבייח איה

 .תויסקודותרוא

 תרמייתמ הניא ףא המרופרה .םינושה םייסקודותרוא-אלה םימרזה ןיב םיבושח םילדבה ןאכ ויהי

 יניעב .תודהיל ןוכנה שוריפה איה תיתכלה אל תודהי יכ תנעוט איהש אלא ,הכלהה לע רומשל

 םייסרא םיסקודותרואה .תונווייתהלו תוללובתהל רורב םשרמ איה וזכ הדמע ,םידרחה ןמ קלח

 יתשל םידימלתה םיקלחתמ םש ,םילשוריב "תשק" רפסה תיב ןוגכ ,תוימוטוכיד תורגסמב דחוימב תדדחתמ היעבה 05
 תומר לשב םיישק רצוי רבדה םלוא ,תיתדה הצובקל ללכ ךרדב םיחלשנ םייתרוסמ םידלי .םייתדו םיינוליח – תוצובק
 .תיבב תונושה תווצמה תרימש תומרו עדיה
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 דמעמ יפלכ השימגה םתדמע לש םיבושח םיטביה םיחוד םהש ףא ,םיביטברסנוקה יפלכ תוחפ

 קינעהל יסקודותרואה בוריסה לע םערתמה ,יביטברסנוקה דצה ןמ אב ישוקה ןאכ .הכלהב םישנה

 תונתינש יוטיבה תורוצו ,תודהיב םימרזה ןיב תקולחמה תמצוע .יתד-ידוהי רשכה םשוריפלו םכרדל

 ללכ ךרדב אוה םימרזה יגיצנ ןיב גולאידש ךכל תמרוגה איה ,םיסקודותרואה דצמ רקיעב ,הל

 – ישוקל היאר תווהל לוכי רויגה ןיינעב ןמאנ תדעוו לש תוצלמהה לרוג .תלעות רסחו לכסתמ

 .ותוא ףוקעל תמיוסמ תלוכיל םג יכ םא

 יניאש ינפמ אקווד םייסקודותרוא אלה םימרזל בוט "הפ" שמשל יתלוכי יכ יל הארנ ,הז ןבומב

 םיבושח תונויסינ אלא ,תיתדה תודהיב םיימיטיגל םימרז קר םניא םה ,יתניחבמ .םהילא תכייתשמ

 ינימאמ ,תובר תוניחבמ .הנרדומה םע תידוהיה תוהזהו תידוהיה תדה לש תודדומתהב םתומכ ןיאמ

 .םיינוליחה ןיבש םייתד-יטנאה ןמ קלח רשאמ רתוי יילא םיבורק םייסקודותרוא-אלה םימרזה

 לש ךרדב םיינרדומה םינמזל תידוהיה תוהזה תא םיאתהל םתריחבל הפתוש ינניא ,הז םע דחי

 שיו .ןהב םיריכמ םניא הידסממש םיכרדב תדה יונישב תויתייעב האור ימצע ינא .תדה תמאתה

 ךרדב לטבל ןויסינ ךותמ תיתד תידוהי תוהז רמשל התייה תירוקמה התרטמש העונת םע ישוק יל

 ילגנא וא ינמרג ,יתפרצו ותיבב ידוהי תויהל לכוי םדאש ךכ ,הבש ימואל-יתוברתה ביכרמה תא וז

 ינאו .םהילא םירחא לש םסחי תניחבמ ןהו םידוהיה תניחבמ ןה ,חלצ אל הזה ןויסינה .ותאצב

 תויהל תדה לש הטרפהה הלדח םויכש ןוכנ .םיירוביצ םיביכרמ הל שיש תידוהי תוהזב הצפח

 דימעהל אלש ןוצרה לע תדמוע ינא לבא .תורחאה תויברעמה תויטרקומדה ןמ קלחב םג תלבוקמ

 החותיפ ,הלוגב ידוהיה םויקה יאנתב יכ ירמגל רורב ,ינש דצמ .תד לע תויתוברת-תוימואל תוקיז

 תולבקמה תויתד תוליהק .םיקזח םיחתמ ררועל הלולע התייה תיתוברת-תימואל תידוהי תוהז לש

 תוליהק רשאמ לארשי ץוחמ ינרדומה םויקה תא רתוי תומלוה קפס אלל ןה הטרפה ןמצע לע

 .תילארשיה תונובירל ליעפ סחי ידכ ךות תרדגומ תידוהיה ןתוהזש

 הרכה לע "רתוו"ל םייסקודותרוא-אלה םימרזה יגיצנל רשאמ רתוי יל היה לק ,וז הייאר ךותמ

 דומעל ךא ,ןדמ ברה לע הליבק יתלב התייה התקנעהש ,תודהי לש תויתד תורוצכ םתופקתב תילמס

 .תויטנוולרה תויגוסה לכב םלדוג יפל לקשמו דמעמ םהל ונתיש םיישעמ םירדסה לע

 לש תויגוסה תא איצוהל תונוכנה אוה םייסקודותרוא-אלה םימרזה תניחבמ רתויב הובגה "ריחמ"ה

 ותוברועמ ,טפשמה יתבב םיבושח םיילמס תונוחצינ דצלש אלא .טפשמה יתבמ ,ןקלחב ,הנידמו תד

 לשו תקולחמה לש הקמעה דואמ הברהו ישממ יוניש דואמ טעמ הבינה הלא םיאשונב צ"גב לש

 יסחי יכ הדבועה ןמו המכסה רדעהמ ,וקלחב ,עבונ טפשמה יתבל תונפל ךרוצה .תידדהה האנשה

 תויזכרמה תויגוסה םע דדומתהל הסנמ הנמאה .תויניצבו תונחוכב םינייפואמ םויה תוצובקה

 הרובק ,תורשכ ,ישיא דמעמ ,םשרמ ,תובש יאשונב ךכ .הזה ךרוצה ןמ לודג קלח רתייתש הרוצב

 ןוכנ .ינויווש סיסב לע תודהיה ימרז לכב הריכמ הנמאה ,הלאה םיאשונה לכב .תואצקהב ןויוושו

 םשרמב ךרד התייה אל ,התע דע תונוחצינ םייסקודותרוא אלה םימרזל ויהש םוקמ יכ רבדה

 אלה םימרזה יפ-לע רייגתנש 'ידוהי'ו יסקודותרוא-יתכלהה שוריפה יפ-לע 'ידוהי' ןיב ןיחבהל

 .הלודג תובישח ונידי לע תעצומה תופיקשב האור ינא .םייסקודותרוא
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 אל יל םרוג םמצע םינוידב םייסקודותרוא אלה םימרזה לש יטנתואה לוקה לש ורדעהש ןכתיי

 םירבד איביו הנמאה תובקעב ירוביצה ןוידה אובי – בצמה הז םא לבא .תובושח תודבוע תוארל

 15 .םנוקית לע

םילועה .ה

 יאשונ תניחבמ דואמ תונווגמ תוצובק םה ,טרפב רבעשל מ"הירב ילועו ,ללכב םילועה ,רומאכ

 ידוהיה םעה לש םואלה תנידמכ לארשי תא םילבקמ ,םהיניבש םידוהי-אלה ללוכ ,םבור .הנמאה

 תושלחיהמ םידרחה ,םייתד םהיניב שי .התמחלמ תא םחליהלו האבצב ףתתשהל םישקתמ םניאו

 םהיניב שיו .םתדב םיקבדה ,תורחא תותד ינב םג םהיניב שי .לארשי לש יתד-ידוהיה הייפוא

 ידכ דע .שלח יתוברת-ידוהיה םג ילואו ,יתדה הייוהיזש תיחרזא הנידמב םיצורה ,ןורקעב םיינוליח

 לאכ וזה הנמאה ךרוצל ןהילא סחייתהל ןוכנ אל ללכ ילואש דע תונווגמ הלאה תוצובקה ךכ

 םיינורקעו םיישעמ םירגתא םימירמ ,לודגה ןפקיהו ,םילועה תוצובק לש תוחכונהש אלא .הצובק

 החיכש הרוצב תוררועתמ הרובק לש תויעב ,לשמל ,ךכ .רבעב לארשי ינפב ודמע אלש ,םיבושח

 תובייחמ הלא תוביס .םילודג םילוע יזוכירב תופרט רכממל תויונח לש תויעב םג ךכ .רתוי הברה

.םילועה תוליהקב הנמאה תלבק םע תדחוימ תודדומתה היהת יכ

 ךוניחה תוכרעמבו חוכה ינבמב םיקיתווה ןמ םיפתוש תוחפ םישיגרמ םילוע ,עבטה ךרדב

 לכל בושחה הנמאה ךילהת .דחוימב םיבושח תופתתשההו תופתושה ביכרמ ,םהיפלכ .תורבדיההו

 ךכ םייקתי םמע ןוידהש בושחו .הלא תוצובק רובע דחוימב ינויח אוה לארשיב רוביצה יקלח

 ריבסש ,לארשי תנידמ לש תואיצמב הלאה תויגוסה לש הירוטסיהה לש דומיל ,דחמ ,לולכיש

 םילועה תוצובק לש םידחוימה תויושיגרהו םיכרצל יוטיב – ךדיאמו ,הל םיעדומ םניא םילוע יכ

 .תונושה

 הכימת הטלב רבעשל מ"הירב ילוע ברקב .םילוע לש תונוש תוצובק םע תוחיש המכ ונמייק

 רויג ,תובש ןיינעב תועצהה יבגל סוסיהו ,ישיאה דמעמה םוחתב םיעצומה םירדסהב תינורקע

 תולעל שקבי וא הלעיש ימ יבגל קר הנלחות ןאכ תולעומה תועצהה יכ ריהבהל בושח .םשרמו

 רקחמב .ןכל םדוק הב חרזאתהו לארשיל רגיה רבכש ימ לע אלו ,וצמואי הלאה םייונישהש רחאל

 הייושע ןורחאה רושעב היפויתאמו רבעשל מ"הירבמ תיביסמה היילעה יכ הרעשה התייה ןמטוג

 ,ליבקמב ,רקחמב ורקחנ ךכיפל .גירח ןפואב ץראב םידוהי לש םייחה תוחרוא תנומת תא תוטהל

 אל םילועה לש םייחה תוחרוא יסופד ,עיתפמב .דרפנב םילועה תצובק ןהו הלוכ הייסולכואה ןה

 25 .םייללכה םיסופדה תא תיתועמשמ וניש

 רדסהה תא ונישש תוליעומ תורעה ונל ונתנ ףאו ,ישיא דמעמ לע ונלש םינוידב ופתתשה תימרופרה העונתה יגיצנ 15
 ךורא ןויד יתא ומייק תיתרוסמה העונתה יגיהנמ .תרוקיבה תצובק ינוידב הבשי ןומר תניע ברה .ונידי לע עצומה
 הפיקמו תטרופמ תוסחייתה לע ןרק הלה ר"דו ןורבע ינד ד"ועל דחוימב הדומ ינא .הנמאה לש םדוק חסונ תובקעב
 הנמאה תוארוהב תפקתשמ יתשכרש הנבהה יכ הווקמ ינא .םירבדה ןמ הברה יתדמל .הנמאה לש םדוק חסונל
 .התוא םיוולמה רבסהה ירבדבו
 .יללכה םגדמל סחיב ,םילועה תודמע תואבומ וב ,ןמטוג רקחמל 'ב חפסנ ואר 25
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לארשיב םידוהי-אל .ו

 םידוהי ןיב הנמא ןיא ןורקעב יכ החינמ ינא .םידוהי ןיב השענ וזה הנמאבו הזה ךמסמב ןוידה

 תא קזחלו ךישמהל ןוצר החינמ הנמאה ,ינש דצמ .םירחא םידוהי-אל וא םיברעה תא תניינעמ

 יחרזא לש תופתושה תאו ןויוושה תא תניועכ תואריהל הלוכי איה ,ךכ לשב .תידוהיה הנידמה

 תללוכ הנמאה ,ןכ ומכ .תוכורא םינש ןאכ םיררוגתמה ,םיברעה הלא רקיעב ,םיידוהי אלה לארשי

35 .ישיא דמעמ לש םיניינע ףאו תובש ןוגכ ,םהלש םיסרטניאה לע םיעיפשמה םיאשונב םירדסה

 םע ןוידל יתוא האיבמה הדמעה .םיכשחמב השענ אוה ןיא ,ידוהי-םינפ אוה הזה גולאידהש תורמל

 יבגל םג – םישקבתמה םייונישבו( לארשי יחרזא םיברעה םע ןויד יבגל םג יתוא החנמ ןדמ ברה

 תיחרזאה הקיזה יוביעבו קוזיחב הנוילע תובישח האור ינא .)לארשי תולובגל ץוחמש םיניטסלפה

 תרגסמב השענ וא רמאנש רבד םוש ,ייניעב .םתנידמל לארשי יחרזא לכ לש תפתושמהו הוושה

 לארשי יחרזא םע להנל תונמדזהה לע חמשא .תאזה תוביוחמה תא רתוס וניא הזה גולאידה

 םיברעו םידוהי יסחי יבגל תפתושמ הנמא לש החוסינ :הרטמ התואב ,המוד גולאיד םיברעה

 הזה ךמסמהש ךלהמל הבושחו הנוכנ המלשה תויהל לכוי הזכ ךלהמ ,יתניחבמ ,השעמל .לארשיב

 ולע אלו רבעב ושענ רבכ הלאכ תונויסינ ,םנמאו .םיישפוחו תווצמ ירמוש םידוהי יסחיב ףקשמ

45 .הפי

 םינוש הזה ךמסמה דוסיב םידמועה תוירדילוסהו תופתושה קמוע יכ ,בוש ,ריכזהל םג בושח לבא

 איה הזה גולאידה לש הנושה סיסבב הרכהה .םיברעה הנידמה יחרזא ןיבו יניב םימייקה הלאמ

 התוא םילעהל רוסא .התוא שיגדהל דואמ בושח יכו ,לארשי תנידמב םייחה לש דוסי תדבוע

 תא תולפהל אל לארשי תנידמ לש תוביוחמ שיו שי ."ןויווש"ל תוביוחמ לע ינטשפ רוביד תחת

 ןיא .וז תוביוחמל םיפתוש ,ינאו ןדמ ברה ,ונינש .םואל וא תד סיסב לע היחרזאו היבשות

 המק לארשי .היבשותו היחרזא לש תוימואלה תופיאשה יבגל תילרטיינ תויהל תוביוחמ לארשיל

 .ידוהיה םעה לש ותנידמ תויהל הדעויש וז איהו ,"םימע ינשל תונידמ יתש" לש ןורתפ תרגסמב

 .הבושחו הביהלמ ייניעב איה ,וזמ הריתי .ייניעב תקדצומ ףאו תימיטיגל הנדועו התייה וז תינכת

 ,ךכב ןיא .תידוהיה הנידמה לש גושגשהו החימצה ייוכיס תא םדקל ,יתסיפת יפל ,לארשיל רתומ

 .םידוהי-אלה לארשי יחרזא לש יוכיד וא הילפה ,ומצעלשכ

 םידוהי ןיב םיסחיה יכ הלאשמה לש תופקתב תועגופ ןניא ןה םלוא ,תובושח ןבומכ הלא תודבוע

 קזח תוחפ ץירמת שי ןאכ םידדצה ינשל ,הרואכל .הנמא ןיעמ לע וססבתי לארשיב םיברע ןיבו

 תורמל .לארשי תנידמ לש הייפוא לע הינוידב םיברע הללכ אלש לע יידמל הפירח תרוקיבל התכז תרניכ תנמא ,ןכאו 35
 יטרפ יכ חינהל ריבסו ,םידוהי ןיב תוקולחמב תטרופמ הרוצב תקסוע הנמאה ,םילעפמה ינש ןיב ןוימיד יווק שיש
 .לארשיב ידוהי-אלה וא יברעה רוביצה תא םיניינעמ םניא הרובק וא תורשכ ןוגכ םיניינעב תוקולחמ
 תורשפא ןוחבל הרטמב לארשי יחרזא םיברעו םידוהי לש הצובק היטרקומדל ןוכמב השגפנ 0002 דע 9991 םינשב 45
 לע האלעה לש ךילהתב םינוידה לש םילוקוטורפה .הנמא בינה אל ךא ,תוניינעמ תושיגפ בינה ןויסינה .תומכסהל עיגהל
 תונויסינ לש הירוטסיהה .ונידי תא תופרל ךירצ וניא הז ןויסינ םלוא .היטרקומדל ילארשיה ןוכמה לש טנרטניאה רתא
 לע תססובמ התייהש ינפמ ,ראשה ןיב ,החילצה וזה הנמאהו .דואמ הכורא םידוהי ןיב םימכסהל עיגהל וחלצ אלש
 ורחביי םאו ,הזכ ןויסינב ןכתסהל םינכומ ויהיש לארשיב יברעו ידוהי ואצמיי םא יכ החינמ ינא .םיינש ןיב גולאיד
 .דצ לכמ םיפתתשמ תובר תוצובק לש ןהינוידב רשאמ רתוי חלצי םלעפמש יוכיס שי ,הנוכנ הרוצב
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 תונקומ תויוכזב םיעגופ םניא דוע לכו ,לארשיב בור םה םידוהיה .הז ןיעמ ךילהתב קוסעל

 .םהלש םיסרטניאה תא תמדקמה הרוצב קקוחל םילוכי םה – הצובקכו םיטרפכ םיברעה לש

 תרגסמב םהל ןתניי רשאמ רתוי םיברעל "תתל" םתוא בייחל לולע גולאיד ,םתנבהל יכ ריבס

 הרבחה תמרב רקיעב ,הזכ גולאיד יכ רורב אל ,ךפוהמב ,םיברעה יבגל .ליגרה יטילופה קחשמה

 םחוכב שומיש תושעל ,ילוא ,םהיניעב ףידע .םבצמב יתועמשמ יונישל איבהל לוכי ,תיחרזאה

 תודסומל תתל ילב ,"םהיתויוכז" לש שומימ לבקל תנמ לע טפשמה יתב ןוגכ םיצורעבו יטילופה

  .םישקבמ םהש היצמיטיגלה תא םיילארשיה ןוטלשה

 שיש תורמל .יחטש אוה בצמה לש הז רואית עודמ ,יתעדל ,ריהבמ ליעלש יללכה ןוידהש אלא

 המ הלאה םידדצה ינשל שי – קומעו הנבומ םיסרטניא דוגינ לארשיב םיברע ןיבו םידוהי ןיב

 הקיז לש יוביעו קוזיח .ונממ קפותש הנמא לע םהיניב םיסחיה תתתשהמו גולאיד םויקמ חיוורהל

 תיכרע תוביוחמ קר הניא ,דחאכ םידוהי אלו םידוהי ,לארשי יחרזא ללכל תפתושמ "תיחרזא"

 .תיטרקומד הנידמכ םייקתהל ךישמהל ונתלוכי לש ינויח ביכרמ םג יל תיארנ איה .הבושחו תידוסי

 ךכב ריכהל הנבומ ץירמת םהל ןתתש הרוצב ,םידוהי-אל לש אקווד תילארשי תוחרזא לש קוזיחה

 םיאצמנ הלא רשאכ םג ,םמע ינב םע תיעבטה םתוהדזה תורמל םתנידמל תוביוחמ םהל שיש

 אקווד לארשי תנידמ לש הלעמב ןושאר ימויק סרטניא ןכל יל תיארנ ,הנידמה םע טקילפנוקב

 םג .תימצע הרדגהל ותוכז תא ידוהיה םעה שמממ הב הנידמה תויהל ךישמהל הצור איה םא

 ינפ לע םתנידמ תא חרכהב לארשי יחרזא םיברעה ופידעי הזה חתמב יכ הרובס ינניא םא

 ,יחרזאה ביכרמה תא תובעל שי יכ יתנקסמ תא הנשמ וניא הז ששח ,םתדו םמע ינב םע םתוהדזה

 ימיטיגל םודיק ןיבש חוורמה תא רתאל היהי ינויצ-ידוהיה רגתאה .הנידמה יחרזא ללכל ,ףתושמה

 םיברעהש החמש ינא .םיברעה הנידמה יחרזא לש הערל םתיילפה ןיבו םיידוהיה םיסרטניאה לש

 לע לארשיב תויחל םיפידעמ םה םיבושח םינבומבש ,הפר הפשב קר יכ םא ,םידומ לארשי יחרזא

 ןיב ,ייניעב ,השוריפ וז האדוה .םוקת רשאכו םא תיניטסלפה הנידמל )עקרק םע ףא( םפוריצ ינפ

 תורמל ,תיחרזא תושי הפ רוציל ונחלצה יכו ,םהיניעב תובישח שי תילארשיה תוחרזאל יכ ,רתיה

 ידי לע ץמואת וזכ הנמא םא יכ ןוכנ ,םיברעה תניחבמ 55 .םישקה םייתדהו םיימואלה םידוגינה

 רשכה ןתמ םושמ התגשהב היהת ,תרחא םירדסה תכרעמ וא הקוחמ קלחכ ,ילארשיה קקוחמה

 לע םיבושח םינויד בינהל ולכוי הזכ ךמסמו הזכ ןויד אקווד םלוא .תידוהיה הנידמל םיוסמ

 םיברעה לש םהיתויוכז םע תימצע הרדגהל ידוהיה םעה לש ותוכז שומימ בשייתמ ובש ןפואה

 תנתינה וזמ רתוי הבוט הנגה ןתנית הבש תיתקוח תרגסמ לע המכסה בינהלו ,ביטקלוקכו םיטרפכ

 תא םיריהבמה תכל יקיחרמ םידעצ לוקשל הנכומ ינא הז ךרוצל .םיברעה לש םהיתויוכזל םויכ

 םניינעש ,םיימואלה םיידוהיה תודסומה ןיבו ,םלוכ היחרזאל תביוחמה ,הנידמה ןיבש םילדבהה

 ,וללשי אל הלא םילדבה .הצופתב בשויה הז ןהו ןויצב בשויה הז ןה – ידוהיה םעה לש ותחוור

 65 .םהיניבו הנידמה ןיב םידחוימ םירשקו ,לארשי תנידמב םיידוהיה תודסומל דחוימ דמעמ ,ןבומכ

 תובוח לש םדצמ הלבק תאטבמ הניא ,לארשי ייברעמ קלח לצא תוחפל ,וז הפדעה יכ םינעוטה שיש ךכל הרע ינא 55
 ,םהיתופדעהו םהייח תוחרוא תניחבמו ,לעופבש הדבועה תא ללוש וניא הז שוריפ םג .תילארשיה םתוחרזאמ תועבונה
.תפתושמ תיחרזא תוהז םג הפ תרצונ
 ירמאמב ןכו 52 )א"סשת( 'ו לשממו טפשמ ,"ןאדעק ץ"גב תובקעב ?לארשיב תונויצ" ירמאמב ךכ לע הביחרמ ינא 65
.05 )2002 ,ג"סשת ויתס( 31 תלכת "היוצרה התומדו תינורקע הקדצה :תידוהיה הנידמה"
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 םינושה םיביטרנה ןיב הדמע טוקנל )לכות אל ףאו( ךרטצת אל לארשיב םיברעו םידוהי ןיב הנמא

 םהב םירשקה רתאל לכות איה ,תאז םע דחי .תושגנתמ ףאו תונושה תוימואלה תופיאשה ןיבו

 תושיגנ ןוגכ( תויזכרמ תויגוסב םירדסה יסופד לע םגו ,םיפתושמ הטלחה יללכ לע םיכסהל שי

 קידצי וזכ הנמא תרגסמב םהל עצויש המ םא ןוחבל ולכוי םיברעה .)תואצקהב ןויוושו עקרקל

 תגיוסמ תויהל ךישמת וז םא ףא ,תופתושל םתמכסה תא ךכב עיבהלו הל םיכסהל םתונוכנ תא

 .לארשי תנידמב ,המ תדימב

 

 לש םסחיב אלא ,לארשיב םיברעו םידוהי ןיב תידיתע הנמאב תקסוע הניא וזה המדקהה לבא

 וזכ הנמא ,םירבדה ינפ לע .ןדמ ברה ידי לעו ידי לע ןאכ תעצומה הנמאל לארשי יחרזא םיברעה

 םא קר ןוכנ הז רבדש אלא .הל ודגנתי םא תינידמ הנובתב ולעפי םהו ,הערל םבצמ תא הנשמ

 םדמעמב רופיש לכו ,"ספא םוכס קחשמ" איה לארשי תנידמב םיברע לשו םידוהי לש םתחוור

 הרובס ינניא .)ךפהלו( םיברעה לש םתחוורב העיגפל חרכהב ומרגי הב םידוהיה לש םתודיכלבו

 תקדצבו םתוהזב םיחוטבו םמצעב םידכולמ םישיגרמה םידוהי יכ יל הארנ .ךפהל .בצמה הז יכ

 הרכהב רתוי םיבידנ תויהל ןכלו לארשי יחרזא םיברעה ידי לע תוחפ םימיואמ תויהל ולכוי םכרד

 .םהיתויוכזבו םהב

 תנידמ"ל ריהמ רבעמ גישהל לארשיב םיברעה לע דיבכהל לולע ןכא תידוהיה תוירדילוסה קוזיח

 תוריהב יכ הארנ יל .םבצמ לש הערל יוניש הווהמ וז הדבוע יכ רורב אל לבא ."היחרזא לכ

 היושע תידוהי תימצע הרדגה לש תימיטיגלה השירדה ןמ עמתשמש המ לע רתוי תובר המכסהו

 הרכה ןיב לדבהה תא דדחת וזכ הרהבה .לארשי יחרזא םיברעה לש םבצמ רופישב עייסל אקווד

 לארשי יחרזאכ םיברעה לש םתחוורל הגאדהו הנידמה תולובגל ץוחמ םיניטסלפה לש םהיתויוכזב

 לארשי לש המויק ךשמה ןיבו הניב סחיהו תיתליהק תומצעתה לש םיבכרומה םיכילהתה ןיבו –

 לש תויחרזאהו תוימואלה םהיתופיאש ובש ,םייקה בצמה אקווד יכ תששוח ינא .תידוהי הנידמכ

 תובקעב גשויש בצמה רשאמ רתוי םהילע דיבכמ ,המשל תונרתחכ םיבר יניעב תוספתנ םיברעה

 לש התוידוהי יכ םיששוחה ,םידוהיל םג הנעמ תתל רומא הז ןועיט .םיעיצמ ונאש וז ןוגכ הנמא

 75 .ןויוושה לשו םדאה תויוכז לש ןכרדב דומעל הלולע הנידמה

םישנ .ז

 בור ןה םישנ .םואל וא אצומ ,היגולואידיאב תונייפואמה תוצובקב יתקסע התע דע

 תויסקודותרוא ,תויתדו תוינוליח ןה .תומדוקה תוצובקה לכל תוכייתשמ ןהו ,לארשיב הייסולכואב

 ןהב ןודל ךרוצו םעט ןיא ,וז הביסמ יכ םינעוטה שי .תויברעו תוידוהי ,תויסקודותרוא-אלו

 כ"חו הראשב כ"ח ,ד"לב לש תסנכל םתודמעומ תא הלספ תיזכרמה תוריחבה תדעו רשאכ הנורחאל טהלתה הז חוכיו 75
 ריתהלו הליספה תא לטבל ןוילעה טפשמה תיב תטלחה יכ קפס ןיא לבא ,הז ןיינעב ןאכ ביחרהל הלוכי יניא .יביט
 לש תוימיטיגלה ביבס םיברעו םידוהי ןיב םיררועתמה םיחתמה לש היעבה תא תרתופ הניא ,תסנכל םתציר תא
 הרדגהל ידוהיה םעה תוכז תא תוללושה תודמע אטבל תורשפאה לש תוימיטיגלה ביבסו הנידמה לש ידוהיה היפוא
 הרדגה לש תוימיטיגלה תא םיללוש לארשי יחרזא םיברעהמ קלח יכ הדבועה ,יתכרעהל .תסנכה תמיב לעמ ,תימצע
 לבחתו רוביצה יקלח ןיב םינדמ ררועתו ךישמת ,תיניטסלפ הנידמ הדצל היהת םא םג ,לארשי תנידמב תידוהי תימצע
 .דחי-םויקל תיתשת לארשיב רוציל תורשפאב
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 ןהילא תוימואלה וא תויגולואידיאה תוצובקה ידי לע "םיגצוימ" ןהלש םיסרטניאה ןכש ,דחוימב

 םישנל שי יכ ןוכנ .וז הסיפת דגנ םלועה לכב םישנה תועונת ואצי בר קדצב .תוכייתשמ ןה

 לכב ,ינש דצמ .ןהלש םואלה וא עזגה ,תדה תוצובקלו ןהל םיפתושמה םייתצובק םיסרטניא םג

 ,תונגראתמ ונאש תושוע ונא בוטו .םישנ יפלכ הרדהו הילפה לש הירוטסיה שי הלאה תורוסמה

 .היתוכלשה דגנו הדגנ קבאיהל ידכ ,יתד-לע וא ימואל-לע סיסב לע םג

 ילש טבמה תדוקנש תורמל .וינכת ןיבו רדסהה בוציעב תופתתשהה תמר ןיב ןיחבהל ךירצ ,בוש

 טבמה תדוקנמ קר הלאש לכ תונחובה הלא לע תינמנ ינניאש הז ןבומב ,"תיטסינימפ" הניא

 לש תופקתשה שי הנמאה ירדסהב יכ קפס יל ןיא ,ןדמעמלו םישנ תויוכזל הלש תויטנוולרה לש

 םישנה אקווד םיתעלו ,ונלש תרוקיבה תצובקב דואמ וטלב םישנ ,ףסונב .השיא ינא יכ הדבועה

 ןמ קלח רשאמ יתדה ישיאה דמעמה יניד לש םיטביה יפלכ תויתרוקיב רתוי ויה תויסקודותרואה

 יניא .הלא תויגוסב תיטסינימפו תישנ הביתכל םישרמ גוציי םייק תורפסב םג .תוינוליחה םישנה

 .םינוידב ישנה לוקה תעימש-יא לש היעב ןאכ שי יכ הרובס

 ויהי םירדסההש החיטבמ דימת הניא םישנ לש ןתעימש ,םישנ יקבאמ לש הירוטסיהב אקווד לבא

 ויה רשאכ ןאכ תגצומה המלידה םע ודדומתה םישנ ינוגרא ,ץראב .םישנה ינוגרא לע םילבוקמ

 ךות ,םדאה תויוכזב םיקסועה דוסי יקוח קקוחל תועצה םע ,תונורחאה םינשב ,דדומתהל םיכירצ

 הדמע וטקנ ,םבורב ,םישנה ינוגרא ,ןכאו .ישיא דמעמ יניינעב תמייקה הקיקחה לש ףרוג ןוירש

 "תויללכ"ה תויוכזה םוחתב םיגשיה גישהל תרמייתמ איהש םעטה ןמ ,תאזכ הקיקח יבגל תניוע

 ךא ,םדקתמ הארייש דעצל ןדי תתל וצר אל ןה .םישנ לש םיידוחייה םיסרטניאה תרקפה ךות

 טוקנל םילולע םישנ ינוגרא .תורותפ יתלב ישיאה דמעמה םוחתב םישנ לש תויעבה תא ריאשיש

 דמעמה יניד םוחתב תכל יקיחרמ םייוניש ללוכ אוהש תורמל ,הנמאה ץמאמ יפלכ םג המוד הדמע

 .לארשיב ישיאה

 ןפואב ,ןגעל תועיצמה ,םדא תויוכז קוח תועצה ןיבו הנמאה ןיב בושח לדבה םייק ןאכש אלא

 םע תודדומתה לע "רותיו" לע תססובמ הנניא הנמאה .ישיא דמעמ יניינעב םייקה בצמה תא ,ףרוג

 תואיצמה לש תובכרומה ךותמ םתא תדדומתמ איה .ישיאה דמעמה יניינע תרגסמב םישנה תויוכז

 .לארשיב

 ןתינ םא קר אל תוארל וסניו ,החורלו הפוגל העצהה תא ונחבי םישנה ינוגרא יכ הווקמ ינא

 םיקוחה םא םג אלא ,ונידי לע םיעצומה הלא רשאמ רתוי בצמה תא ורפשיש םיקוח עיצהל

 .תוברה תוישעמה תויעבה תא ורתפי םה םאו ,תילארשיה הרבחה תא םימלוה הלאה םיעצומה

 ,םתעדל ,םימאותה םייפולח םירדסהל תוטרופמ תועצה ושיגי םה יכ הווקמ יתייה ,תורחא םילמב

 .הלוכ המזויה לשו תוצלמהה לש תפרוג הייחדב וקפתסי אלו ,לארשיב יוצרה רדסהה תא
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תויבסלו םילאוסקסומוה .ח

 ,וז תוברועמ לעו – הנמאה לעפמ לע רבכ הביגהש הדיחיה איה תויבסלהו םילאוסקסומוהה תליהק

 העבת-השקיבו ,הבזכאב הביגה הליהקה ,ירעצל ,לבא .החמש ינא ,םירחא םירוביצ הנייפא אלש

 .םהיתויוכזב העיגפה לשב ףסה לע הנמאה תא וחדי םדא תויוכזב םיקסועה םינוגרא יכ

 תויבסלהו םילאוסקסומוהה לש םניינע .תפרוג הכ התייה הליהקה יגיהנמ תבוגתש ךכ לע יל לבח

 תאז תורמלו ,תומיוסמ תוארוהב קר םש ףאו ,ישיאה דמעמה יניד אשונב זכרתה הנמאה ירדסהב

 .הזה קרפה תא קר אלו ולוכ לעפמה תא תוחדל ושקיב םה

 םג תונוכנה ,תוינורקע תויעב המכ םיררועמ הלא ןכש ,םתודגנתה ימעט ןיינעב תצקמב ןאכ ביחרא

 הלא יכ ןיאושינל יאנתכ תעבוק הנמאה תעצה יכ םתנעט תא אמגודל חקינ .תורחא תוצובק יבגל

 םיילאוסקסורטה תוגוזל ןיאושינה דסומ םוצמצ יכ הנמאה תעבוק ךכב .השיאו רבג ןיב ושעיי

 ןה תודגונמ הלאה תועיבקה יתש .לארשיב ץמואי הז םוצמצש םיצילממ ונא יכו ,ימיטיגל אוה

 םתעיבת תא הריקפמ איה .םהמ קלח לש תויוכזה תסיפתל ןהו םילאוסקסומוהה לש סרטניאל

 תויוכזה חיש לע תוכמתסהה תא םהמ תללושו ,שלח טועימ םה ובש ,יטילופה תוחוכה קחשמל

 הדוקנב הערל םבצמ תא הנשמ הניא הנמאה ,םנמא .טפשמה תיב לש רתוי הברה תוחיתפה לעו

 הפ שי תאז לכב םלוא .אשניהל םיאשר םיינימ-דח תוגוז ןיא םייקה טפשמה יפל םג ןכש ,וז

 השורי אוה םייקה יטפשמה בצמה דועב ,תיוושכעו השדח איה הנמאה ,תישאר :םייוניש השולש

 ךמסמ רשאכ .םיינימ-דח תוגוז לש םדמעמב הרכהל העונת יברעמה םלועב םויכ שי .תירוטסיה

 העצהה ,תינש .ןשי יטפשמ רדסה ידי לע וזכ הייחד רשאמ רבדה הנוש ,וז תוחתפתה החוד שדח

 ןניא תדה תוארוהש אטישפ .םדאה תויוכזל ףקותו יוטיב תתל הרומאה ,הנמא איה תיחכונה

 רצות אוהש ךמסמב וזכ הרכה תנתינ אל רשאכ בצמה רתוי השק .םילאוסקסומוהל דמעמ תונתונ

 אוה ןכש ,ליבק וניא ישיאה דמעמה םוחתב םייקה בצמה ,תישילש .תיתד-תילרביל המכסה לש

 ילוספ לש ןיאושינ וא םייתד-ןיב ןיאושינ ןוגכ ,םיבשות לש תובר תוצובקל ןיאושינ רשפאמ וניא

 .לבקתי הזכ יוניש רחואמב וא םדקומבו ,לודג אוה יטפשמה בצמה יונישל ץחלה ,ךכ לשב .ןותיח

 םיצורה תוגוזה בורל םיילמסו םיישעמ םיישק תרתופ איהש ךכב ,ןאכ תעצומה הנמאה אקווד

 תיטפשמ הרכהו יטפשמ הנעמ תתל יוכיסה תא רתוי דוע קיחרהל היושע ,ןיאושינה תירבב אובל

 .םיינימ-דח תוגוזל םג

 אוה יעבט יכ קר רמול ינוצר ןאכ .ישיאה דמעמה לע קרפל יתמדקהב הלא תונעטל תסחייתמ ינא

 םא איה הלאשה .םהילא עגונב הנמאה לש העצהה תא רפשל םיצמאמ ושעי הליהקה יליעפ יכ

 איה הבושתה ,יתעדל .תניועו תילילש תויהל הכירצ הנמאה לעפמ יפלכ םתדמעש בייחתמ ךכמ

 תוביוחמה ,היטרקומדב םג .םייטרקומד תונורקע ץומיאל ,וז הניחבמ ,המוד הנמאה לעפמ .תילילש

 םילאוסקסומוה .בינמ הזה ךילההש תוטלחהה ןמ תחא לכל תינכות תוביוחממ רתוי הקזח ךילהל

 הנידמה יחרזא םג םה לבא .םידחוימה םהיניינע םודיקב ,עבטה ךרדב ,םיקסוע לארשיב תויבסלו

 םיישפוחמ םינוש םה ,וז הניחבמ .הצובקכ םבצמ תא תרפשמ הניא הנמאה ,תמא .היבשותו וזה
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 םירופיש וב שיש לולכמ תללוכ הנמאה םרובעש ,םייסקודותרוא אלה םימרזה ןמ וא םישנמ ,ללכב

 יפלכ רתוי תינלבוס הרבח ,תובר תוניחבמ ,איה תידוהיה תילארשיה הרבחה לבא .םיריחמ םגו

 תויועמשמב הרכהה תא רוצעל הסנמ הניא הנמאה .תורחא תורבח רשאמ תויבסלו םילאוסקסומוה

 יאדווב איה .תינימ-דח תויגוז ןוגכ ,ןיאושינ תרגסמב הניאש תויגוז לש תוילכלכהו תויתרבחה

 ,הדובע ןוגכ םירשקהב תינימה םתייטנ לשב םישנא ןיב הילפהל יהשלכ היצמיטיגל תנתונ הניא

 םניא תילארשיה הרבחב םיבושח םיקלח יכ הדבועה תא ךא תפקשמ איה .יאבצ תוריש וא רויד

 תששוח ינא .השיאו רבג ןיב תויגוזו תינימ-דח תויגוז לש דמעמה ןויוושב תילמס הרכהל םילשב

 תויהל הלולע ,םדאה תויוכז חיש לע תוכמתסה ךות ,הז םעטמ הנמאה ץמאמ לש תפרוג הייחד יכ

 קזחל קר הלולע איה :ךפהל ."רואה תא תוארל" םידגנתמה תא איבת אל איה .גנרמוב תניחבב

 םיממוקתמ םהש רבדב תילמס הרכה םהילע תופכל ילכ אוה םדאה תויוכז חיש יכ םתשוחת תא

.ותרשכה דגנ

תוצופתה ידוהי .ט

 ןיינע שי )יברעמה לתוכה לש ודמעמ םגו ,םושירו רויג ,תובש רקיעב( ונקסע ןהב תויגוסה ןמ המכב

 םג ןובשחב תחקל וניסינ ,רומאכ .םה רשאב םידוהיל םג אלא לארשיב םייחה םידוהיל קר אל

 תדוקנ לש רתוי תינבומ העימשל ףילחת ןיא ,ןאכ םג לבא .םהלש םיסרטניאהו טבמה תודוקנ תא

 .לארשי תנידמ יקוחב ונקסע ונחנא .בושח ינורקעו ינבמ ןיינע םג שי ונלש הנמאה ןיינעב .םטבמ

 ,ונתסיפת יפל ,לארשי לבא .היחרזא ידיב ,עבקיהל םיכירצו ,םיעבקנ לארשי תנידמ יקוח ,תילמרופ

 ףא ,עמשיהל ימיטיגל ןיינע םלועב םידוהיל שי ןכלו .ולוכ ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ איה

 עיפשהל םייושעה תוינידמ יווק יבגל העד תעבהב םג ומכ ,הירדסהמ קלחל עגונב ,עירכהל אל םא

 תוליהק לש ןתדמעל היה הרמהה קוח ןוגכ תויגוס יבגל תוחפל ,ןכאו .הייפואו יללכה הנסוח לע

 ,ץראב תוחפל ,רויג לע ןילופונומ קינעיש קוח לש ותקיקח תעינמב לודג לקשמ ל"וחב תוידוהי

 .תישארה תונברל

 ,םירדסהה בוציעו תוטלחהה תלבקל ליבומה ךילהב תופתתשהה דוסי ןיב ןאכ ןיחבהל ךירצ ,בוש

 ,ןהב ונקסעש תורחא תוצובקמ לידבהל ,תוצופתה ידוהי יבגל .םמצע םירדסהה לש םנכות ןיבו

 ןכש ,םתוא לולכל םיכירצ םניא הנידמב םירדסה בוציע תארקל ירוביצ ןויד לש םינבומ םיכילה

 ןמ קלח .יטפשמה םבצמ תא – ערל וא בוטל – ונשי הלא תוטלחהש רוביצה ןמ קלח םניא םה

 לש ידוסי ביכרמ ,ינש דצמ ."סומד"ה לע ,תובוחלו תויוכזל ,הלח איה יכ אוה היטרקומדל דובכה

 רשק שי תוצופתבו ץראב םידוהי ןיבש ךכב אוה ידוהיה םעה לש םואלה תנידמכ לארשי תנידמ

 איה לארשי תנידמ .הזה רשקה לע רומשל ףתושמ סרטניא שי ידוהיה םעה יקלח ינשל יכו ,קומע

 .תאז תושעל םילכה ןמ דחא

 תוידוהיה תוליהקה ןיב הנבומ גולאידב ךרוצ שי ,דחמ .תבכרומ איה תידסומ-תיכילהתה הנקסמה

 יבגל ןהו ,תפתושמ תובישח ןהל שיש תויגוסב םירדסהה ףוגל ןה ,הלא תויגוסב הצופתבו לארשיב

 תויהל ךירצ לארשי תנידמב םירדסה תייגוסב גולאיד .תוצופתבו לארשיב ידוהיה םעה יקלח יסחי
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 ךרענ אוהו ,הנידמה תודסומל רשק ול ןיאש ,ידוהיה םעה יקלח ןיב רתוי בחר גולאידמ קלח

 תילמרופה הטלחהה ,ךדיאמ .םיידוהי תיחרזא הרבח ינוגרא לשו םיירטנולוו םינוגרא לש תורגסמב

 ןבומב .םלוכ לארשי יחרזא ידי לע תושעיהל הכירצ הנידמה טפשממ קלחכ םירדסהה ץומיא יבגל

 יחה ידוהי לש וזמ רתוי הלודג ,תויהל הכירצו ,היהת לארשי חרזא אוהש ידוהי-אל לש ותעפשה ,הז

 םיסרטניאל הנבה ופקשי וצמואיש םירדסהה יכ תויהל הכירצ הפיאשה ,ינש דצמ .הנידמל ץוחמ

 תלבקב םיפתתשמה לארשי יחרזא ידי לע וגצויי הלאש אלא .תוצופתה ידוהי לש םיימיטיגלה

 .תיטילופה המרב תוטלחהה

 תא תפקשמ איה .םמצע םירדסהה לש םפוגל םג הנוכנ איה ;תילמרופ קר הניא תאזה הנחבהה

 םיכירצ הנידמב םירדסה .םיילמרופ קר םניא םה ףא היטרקומדה לש דוסיה יללכש הדבועה

 וזמ הנוש לארשיב םיידוהיה םייחה לש תואיצמה .הב תידוחייה תואיצמהו בכרהה תא ףקשל

 תוצראל םיאתמ הפוריאב תידוהי הליהקל םיאתמה ןורתפ לכ אל .תוצופתב םיידוהיה םייחה לש

 וננמז תב תידוהיה תואיצמב םיקתרמה םירבדה ןמ דחא .םילדבה שי הפוריא ךותב םג .תירבה

 תולאשל תונורתפה תא .םלועה לש םינוש םיקלחב תוחתפתמה ידוהי םויק לש תורוצה עפש אוה

 .הל דחוימה רשקהה לשו היכרצ לש הניחב ךותמ ץמאל ןוכנ לארשיב הנידמו תד

 תואצות םדא לש ותודהיל שי לארשיב קר :תויזכרמ תויגוס יתש יבגל םירבדה םינוכנ רקיעב

 היקוח ךרוצל "ידוהי והימ" הלאשב הדמע טוקנל תבייח הנידמה ,ךכיפל .תובושח תויטפשמ

 .תימואל וא תיתד ,תידוהי תוהז לש תויגוסב דחוימ ןיינע הנידמל ןיא ,תורחא תונידמב .הירדסהו

 הלא תונידמב תורתפנ ,תודהיב םימרזה תלאש ןהו ,ידוהיה םעל תוכייתשהה םצע ןה ,ןכל

 הרדגה" תועצמאב וא ,הנידמו תד ןיב סחיה לש האלמ הטרפהו הנידמה לש תומלעתה תועצמאב

 יתד ביטקלוק יקלח ןיב ימינפ חוכיו ןכל אוה "ידוהי והימ" לע תודהיב םימרז ןיב חוכיוה ."תימצע

 ימואל וא ימואל-יתד וא יתד ביטקלוק איה ונימיב תודהיה םא הלאשב חוכיוה םג ןכו( ימואל וא

 תונורתפה ינש ,לארשיב .םינטפשמל אלו םינוירוטסיה וא םיגולואית ,תועד יגוהל ןיינע איה )דבלב

 תורדגה וא םשרמ ןוגכ תויגוס לש תוכלשההו תועמשמה .אלמ ןפואב םיירשפא םניא הלאה

 ,הז גוסמ םירדסהב יכ יתשגדה ,תינש .ידוחייו דחוימ לופיט םיבייחמ םינוש םירשקהב "ידוהי"

 תויסקודותרוא-אלו תויסקודותרוא תועונת ןיב םיסחיה .היבוברעב םישמשמ חוכ יסחיו תונורקע

 תוידוהיה תוליהקה יסחי דואמ םינוש ןכ .םיבושחו םיבכרומ םימעטמ ,םלועבו ץראב םינוש

 הז ינוש .םתנידמל לארשיב תוידוהי-אלהו תוידוהיה תוצובקה ןיב םיסחיהו ,םתנידמל תוצופתב

 .תוצופתלו לארשיל םימיאתמה םירדסהב םייוניש םג ביתכמ

 תוצופתה ידוהי ;תוצופתה תודהי לש םיכרצל םג םיבושק תויהל םיכירצ םיילארשיה םירדסהה

.םלצא םילבוקמה תונורתפה תא ץמאל הלוכיו הכירצ לארשי יכ חינהלמ רהזיהל םיכירצ

IV. רבד ףוס

 לע תוחוכ דחאל ךרוצה ןכא אוה וזה הנמאה ירקיעמ דחא ןכש ,הניפסה לשמל ,ןכל ,בוש רוזחא

 איבהל םיצורו ,תחא הניפסב דחי םיאצמנה םישנא .םיפתושמ םיימויק םימויא לע רבגתהל תנמ
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 םהמ קלחמ ענמת םגו ,הניקתה התלועפ חיטבתש הרוצב לועפל םיכירצ ,םיחטבמ ףוחל התוא

 ךירצ ךיא יבגל תוקומע תוקולחמ ונל שיו ,הניפסב םייולת שממ ונייח םא ,ינש דצמ .הל קיזהל

 )עובטל הניפסל תתל ןיא( שממ םויקה ןיב ןיחבהל ךירצ – םיחטבמ ףוח אוה המו תויחל םדא

 .ויכרעו םויקה תרוצ לע תולאש ןיבו

 אוה המו הניפסה איה המ רורב אלש ךכב אוה הניפסה לשמ לש וחוכ לש תויעבה תחאש אלא

 בלשל ךרטצנ – בכוכה דיתעל תינוציח הנכס לומ .תושונאה תניפסב םיעסונ ונלוכ ,דחמ .עסמה

 םיגילפמ ונחנא הניפס וזיאב הלאשה .רתוי םייקלח םה תועסמהו תוניפסה ,ללכ ךרדב ךא .םיידי

 .תקולחמב יונש תויהל לוכיש הממ קלח איה

 לכ םיאצמנ תחא הניפסב .ןהיתועסמבו תוניפס שולשב השעמל תקסוע ונינפל ןאכ תחנומה הנמאה

 יפ-לעש הלא ;ידוהיה םעה ינב םיאצמנ תרחאה הניפסב .הנידמה תניפס איה וזו ,לארשי יחרזא

 תווצמה תא םירמושש הלא ,תרחא וילא םירושקה הלאו יסקודותרואה השוריפ יפ-לע הכלהה

 םעה תניפס יהוז .הל הצוחמ םייחש הלאו לארשיב םייחש הלא .הנוש תידוהיה םתקיזש הלאו

 הנלולכתש ,תוניפס דועו דוע ףיסוהל לכונ ,הצרנ םא .הרותה תניפס איה תישילש הניפס .ידוהיה

 לכונ ,לשמל ,הרותה תניפס דצל .ידוהיה םעה ינב לש וא הנידמה יחרזא לש תופסונ תוצובק-תת

 .תימואל-תינויצה הניפסה תא קישהל

 םייקל םיכירצ ,ןהמ תחא לכ יבגל .הלאה תוניפסה שולשב םיגילפמה ,ןדמ ברה ומכ ,םישנא שי

 ןה הלאה תוניפסה שולש ,ותניחבמ .הניפסה לש התודרשיה תא הנרשפאתש תומכסהה גוס תא

 לארשיב םישנא הברה שיש ךכב איה םידדומתמ ונא המע תוקולחמה תדבועמ קלח לבא .תחא

 יבשות םניאש םיבר םנשי ידוהיה םעה תניפסבו הרותה תניפסבו .הנידמה תניפסב קר םייחש

 תרוקיב םהל שיש הלאכ ףא שיו ,תורחאה תוניפסב ןיינע םהל ןיאש הלאכ לארשיב שי .הנידמה

 םייחרזא אלה תוהזה יביכרמ ובש בצמ ףידע הנידמה יבשותמ קלחל יכ ןכתיי .הנידמה לע השק

 התחוורב ,םוי לש ופוסב ,סרטניא םהל ןיא .ףלחות הנידמל תיחרזאה םתקיזו ,ורמשיי םהלש

 יבגל ןה ךכ .הלרוגב םג רושק םלרוגו הב םייח םה רצקה חווטב יכ םא ,הנידמה תניפס לש

 .םידוהי לש )תונטק( תוצובק יבגל ןהו םידוהי-אל

 ונידי לע תספתנ הנידמה תניפסש ינפמ הב תקסוע איה לבא .הנידמה תניפסב תזכרתמ וזה הנמאה

 – םירחא םידיקפת םג שי הנידמה תניפסלש אלא .תורחאה תוניפסה לש ןלרוגל דואמ הבושחכ

 תורחאה תוניפסה לש ןלרוג ,תאז תמועל .דחי תויחל ולכוי יכ חיטבהלו ,היעסונ ללכל גואדל ןוגכ

 תיארנ לשמה לש וז הרוצ .םירחא םירבדב רקיעב לבא – הנידמב םג יולת ידוהיה םעה ינב לש

 הנמאה לש החוכ תא ןה השיגדמ איהו .םילעופ ונחנא הב תבכרומה תואיצמל רתוי המיאתמ יל

 .היתולבגמ תא ןהו

 ךא ,יחרכה יאנת איה לארשיב תוידוהי תוצובק ןיב םיסחיה תרדסהל תפתושמ תינידמ תרגסמ

 ןאכ עצומה תיבה קדב לש תורטמה ןמ תחא .תוידוהיה תויוהזהו תוברתה קוזיחל ,קיפסמ אל
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 יתשב תשרדנה הבושחה הדובעל םיידוהיה הריציהו שפנה תוחוכ רורחש איה הנידמה תניפסב

 תתל לכות ןכא הנידמה תניפסש תנמ לע תשרדנה הלודגה הדובעל םג ומכ ,תורחאה תוניפסה

 ירמוש ,ונלוכ לש םייחה םקרימ .דחאכ םידוהי-אלו םידוהי ,היבשותו היחרזא לכל ןוכנ הנעמ

 אלמ ןפואב עבקנ וניא ,םידוהי אלו םידוהי םג ומכ ,םהיניבש םידוהיה לכו םיישפוחו תווצמ

 תרגסמ ונל םיקפסמ הלא לבא .םייתנידמה םירדסהה ידי לע וא םיקוחה ידי לע ירקיע ףא וא

.םלוכ וניניינע םודיקל לועפלו ךישמהל לכונ הכותבש

 לש חרוכה תאו הקדצהה תא ףקשמ אוהש ךכב אוה ייניעב הזה לעפמה לש וחוכ – הרצקבו

 תא םג ומכ .הנידמה תניפסל ,תוצופתבו ץראב ,ידוהיה םעה יקלח לכ לש תכשמנ תוביוחמ

 רשפא תאזה תוביוחמה תא .ידוהיה םעל הנידמה לש תכשמנה התוביוחמבש חרוכה תאו הקדצהה

 תויזכרמ תויגוסב תמלוה הרוצב וקסעיש םייתרבחו םיינידמ םירדסה לש תורגסמל םגרתל ךירצו

 לארשי תנידמל יכ תעה לכ שיגדהל בושח ,תאז םע דחי .ידוהיה םעב תונוש תוצובק ןיבש םיסחיב

 .תד וא םואל לדבה ילב ,היחרזא ללכל ,תינויוושו הרורב תוביוחמ םג שי

 לכל תואנ לקשמ ןתתש הרוצב לארשי תנידמ לש הלאה םיבכרומה םידיקפתה תא אלמל לק אל

 ןיב םיסחיה תרדסה – הזה רגתאה לש דחא קלח םע תדדומתמ הנמאה .םהיניב סחילו םהמ דחא

 תידדהה תוביוחמה םהבש םיווקה תא טטרסל הסנמ איה .הנידמו תד יאשונב םידוהי לש תוצובק

 ןווגמה ידוהיה םעה תאו ,םלועב תחאה תידוהיה הנידמה תא סינכהל ילב ,שממתהל הלוכי וזה

 ותלוכיבו ,הידיקפת תא אלמל הנידמה לש החוכב ועגפיש םייחרכה תושגנתה ילולסמל ,רזופמהו

 .גשגשלו חתפתהל - םלועבו ץראב – ידוהיה םעה לש

 לש הירוטסיהב תידוחיי הכפהמ איה תולג תונש יפלא רחאל וצראב ידוהיה םעה לש הייחתה

 םויה דמוע הזה לעפמה .הזה לעפמה יבגל תוקפס םילעמה ,ץוחמו תיבמ ,םיבר םויכ שי .םימעה

 ותלוכי תא חיטבהל תנמ לע הלועפ ףתשל בייח ותחלצהב ץפחש ימ .םיטושפ אל םירגתא ינפב

 הלוכי ,הירדסהו החור תניחבמ ,הז גוסמ הנמא יכ הנימאמ ינא .הביצי הרוצב םייקתהל ךישמהל

.ידוהיה ימואלה תיבה לש וייוכיס קוזיחב בושח ביכרמ תויהל

 המ תושעלמ רוטפ םדא ןיא .הנותנ תושרה יכ עדוי לאה ידסחב לכהו יופצ לכה יכ חוטבש ימ םג

 העצהה יכ הווקמ ינא .קלח םהב לטונ אוהש ךרע ילעב םיישונא םילעפמל ןוכנו בושח ול הארנש

 לש הכרד יכ הנימאמ ינא .הלועפלו ןוידל ,הבשחמל ןגראתהל ונומכ םירובסה הלאל עייסת וזה

 םג תומייק יכ ררבתי םיביגמהו םירפוסה תאנק ךותמ םא םג חמשא .הנוכנה ךרדה איה הנמאה

.ונכרד חלצתו ,םיכרדה לכב ךלנ .ימואלה תיבה תא קזחל ,רתוי תובוט ,תורחא םיכרד
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  רויגו םשרמ ,תוחרזא ,תובש :ןושאר קרפ
העצהה

תובשה ןורקע .א

 :עבקיי דוסי קוח תמרב

  .קוחב ועבקיי םיטרפ .הצרא תולעל יאכז ידוהיה םעל ןב לכ .1

.תסנכ ירבח 08 לש בורב אלא הז דוסי קוח תונשל ןיא .2

.ויונישל שרדנה בורב לבקתי דוסיה קוח .3

 :אוה "ידוהיה םעל ןב" ,הז דוסי קוחב .4

וא ,הכלהה יפ-לע םיידוהי םאל וא באל ןב )1

 :הלאמ דחא וב םייקתמ רשאו ,ידוהיה םעל ףרטצהש ימ )2

 .ידוהי םייח חרוא םייקמ אוה )א 

.ותודהי לשב ףדרנ אוה )ב 

.תרחא תד ןבכ ומצע האור אוה םא ידוהיה םעל ןב םדא היהי אלש דבלבו

 םיאנת יולימ לשו תופרטצה יכרד לש העיבקל הדימ ינק עבקי ,הלשממה רושיאב ,הנוממה רשה .5

 תידוהי תרוסמ יפ-לע וא הכלהה יפ-לע םייח לולכי "ידוהי םייח חרוא םייקמ" יאנתה .ב-ו א

 הלא הדימ ינק .)תוידוהי ובשחיי אל "םייחישמ םידוהי" ןוגכ תוירצונ תוצובק יכ רהבומ( תמכסומ

 .תיטופיש תרוקיב היהת אל הלא הדימ ינק לע .םוסרפ ןהל ןתנייש תונקתב ועבקייש )יוצרו( לוכי

 תשבוגמ תידוהי הליהק הנשי ובש םוקמב .רויג לש ךרדב תויהל הלוכי ידוהיה םעל תופרטצה .6

 םייקמה םדא ,הילא הירבח תקיז תאו התוהז תא םירידגמה םיבייחמ םייח יסופד תלעב

 .ידוהיה םעל ףרטצהש ימכ בשחיהל לכוי ,הליהק התואב רבח אוהו ולא םייח יסופד תועיבקב

 יפ-לע םמושיי תאו תונורקעה יטרפ תא עבקת הלשממה רושיאב הנוממה רשה םעטמ הדעו

.הלש הינותנ יפ-לע הליהק לכב ל''נה הדימה ינק

תוחרזא תיינק ירדסה .ב

 .תוחרזאתה חוכמו תובש חוכמ ,הדיל חוכמ תינקנ תילארשי תוחרזא .1

 .הדיל חוכמ תוחרזא וידליל הנקי בשות םג אוהש חרזא קר ,ללככ .2

 ןמז תפוקת ירחא הב חרזאתהל יאכז אוה .לארשיל הסינכ ןוישיר לבקי תובש חוכמ היילע יאכז .3

 הפשב תמיוסמ הטילש הליגו הנידמל תונמאנ תרהצה ריהצהש רחאל ,)םינש שמח דע שולש(

 רותיו שרדיי אל ,ללככ .היתודסומבו הנידמה תודלותב ,לארשי תשרומב םיוסמ עדיו תירבעה

 ותוא רוטפת ןוחטיבה תוחוכב אלמ הבוח תורשל הלועה לש ותופרטצה .תמדוק תוחרזא לע

 עבק תבישי ןוישיר לבקי חרזאתה אלש היילע יאכז .הנתמהה תפוקתמו הלא םיאנתמ תידיימ

 וא הנתמהה תפוקת תשירדמ ,תמצמוצמ הצובק וא ,םדא רוטפל יאשר םינפה רש .לארשיב

.תירבעה הפשב תמיוסמה הטילשה תשירדמ

 תובשה קוח יפ-לע היילע יאכז לש ,)ומע םיאבה םיניטקה וידליו וגוז ןב( תיניערגה ותחפשמ ינב .4
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 ולבקי - הלועה חרזאתה .ץראב הבישיו הסינכ ןוישירל ,והומכ ,םיאכז ויהי )"ידוהיה םעה ןב"(

 .תוחרזאתהה קוח תושירדב ודמעי םא ,םתוחרזאתה תעב םיניטקה וידליו וגוז ןב םג תוחרזא

 חוכמ הב חרזאתהל יאכז - היילע ךרוצל ל"וחמ הילא עיגמ ,רמולכ – הצרא הלועש ימ קר .5

 .ומע םילועה החפשמ ינבל תויוכז קינעהלו ,תובשה קוח

 .םינפה רש לש ותעד לוקישל הנותנ תוחרזאתה .6

 תוחרזאתה יבגל םיללכ .םייקה בצמה תא תונשל םישקבמ ונא ןיא ןהבש תודוקנ םינייצמ ונניא 

 .ומסרופיש םילהנבו תונקתב ועבקיי

:תוחפשמ דוחא יבגל ומייקתי תוחרזאתהל םידחוימ םירדסה .7

 קינעהל יאשר רשה .ץראב הבישי ןוישיר לבקי וגוז ןבש ךכל יאכז ,הב בשויה ץראה חרזא )א( 

 הפדעה היהת גוזה ןבל .חרזאל היהש ינפל ודלונש חרזא לש םיניטקה וידליל םג הבישי תוכז

 .תוחרזאתה וא עבק תבישיל ןוישיר תלבקב

 .ותוחרזאתהל תונושארה םינשה עבש ךשמב וגוז-ןבל תויוכז קינעי אל לארשיב חרזאתהש ימ )ב( 

 .קוחכ ןיאושינ רחאלו ינשה ןימה ןב אוה הז קוח ךרוצל "גוז ןב" )ג( 

 ןב" תויוכז תיינקה ךרוצל ןיאושינ לש םתותימאבו םפקותב הרכהל םינחבמ תונקתב עובקל ןתינ

 .ץראב רקבל תוכז ,בשות וניאש ,הרוהל הנקי ףתושמ ןיטק דלי ."גוז

רויגו םשרמ .ג

 .החכוה תונב תודבוע לע תססובמה ,םשרנה תרהצה לע ססובמ םושירה יכ שרופמב רהצוי .1

.וב רומאה תונוכנל היאר רצוי וניא ומצע םושירה

.םואלה םושיר ןיינעב המכסהל ונעגה אל .םדא לש ותד ןויצ לולכי םיבשותה םשרמ .2

.תוהזה תדועתמו םשרמה ןמ קחמיי םואלה םושיר :ןוזיבג תור תעצה 

 תא ומואלכ ןייצל לכוי םדא .תוהזה תדועתבו םשרמב םואלה םושיר ראשיי :ןדמ בקעי תעצה 

.רייגתהש וא ,ידוהי באל ,הידוהי םאל ןב אוה םא "לארשי םע"

 םאל ןב :תויורשפא יתש ןיב רחביו ותודהי סיסב לע ריהצי ותדב ידוהיכ םשריהל שקבמה .3

.רייגמה ןידה תיב תוהזו ומוקמ ,רויגה דעומ םשרמב וניוצי ,רייגתה םא .רויג וא הידוהי

 לע _________םוקמב __________ךיראתב הרייגתה תינולפ :לשמל( םושירה יטרפ ועבקיי תונקתב 

 .)תמדקתמה תודהיה לש ןידה תיב םעטמ ____________ ברה ידי

 לעופה ןיד תיב ידי לע אלש עצובמה רויג סכט רכוי אל :רויגב הרכהל םיללכ ועבקיי תונקתב .4

 תישארה תונברה םעטמ םילעופה ןידה יתב .רויגה ןמזב רייגתמה לש תידוהיה ותליהק םעטמ

 ידי לע רכומה םרזל תכייתשמ איה םא תידוהי בשחית הליהק .הליהקה םעטמ םילעופכ ובשחיי

 .תידוהיה תונכוסה יגיצנ םעו תישארה תונברה יגיצנ םע תוצעייתה רחאל ,הלשממה

 םירובס ונא ,תאז םע דחי .ןמאנ תדעו לש לולסמה יפל רויגל דוחיי היהי אל ,םשרמה תניחבמ .5

 לש ךרדב תודהיל ףרטצהל הצורש ימ םא היהי בוט יכו ,הבר תובישח הז ימכסה לולסמל יכ

 הכלהה יפ-לע םג תרכומו ,המלש היהת ותופרטצהש ךכ ,הזה לולסמה יפל תאז השעי רויג

 הבוט תובלתשה לש ףתושמ סרטניא שי הילא םיפרטצמה םיטרפלו תידוהיה הרבחל .הישרפמו
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 םיידוהי םייחל ףרטצהל ולכוי ךכב םיצפחה הלא םא תולק רתיב גשות וזכ תובלתשה .האלמו

 תויושר לע ןה דודיע תבוח הליטמ וז הרכה .הימרז לכ לע תודהיה ידי לע תרכומה ךרדב םימלש

 .רויגל ןידה יתב לע ןהו הנידמה

 ןיאושינה ימשור לש םנויעל םיחותפ ויהי םשרנ לש ישיאה ודמעמב םירושקה םשרמה יטרפ .6

 םילבוקמה תושיגנה יללכ ולוחי םירחא םישנא יבגל .םשרנה לש בתכב רושיא יפל םדא לכ לשו

.עדימל

ןוזיבג תור - רבסה ירבד
 

I. עקר

 :ומצעלשכ לקשמ דבכו בושח םהמ דחא לכש ,םיאשונ העברא ונלש ןושארה קרפב םיללוכ ונא

 תינושאר היגוס ביבס םיבבוס םהש ינפמ וידחי םהב לפטל ונרחב .רויגו םשרמ ,תוחרזא ,תובש

 המ ,ידוהיה ביטקלוקה והימ – )םיברעו םידוהי ןיב םיסחיב םגו( תודהיה ימרז ןיב םיסחיב תיזכרמו

 ,תוצופתבו לארשיב םידוהי ןיב רשקה המ ,לארשי תנידמו לארשי-ץרא ןיבו וניב רשקה המ ,וביט

 יכ וילאמ ןבומ .הזה ביטקלוקב רבח והימ םיעבוק ימו ךיאו וילא ףרטצהל ןתינ ךיא – רקיעבו

 םייקה בצמה תכרעה ,ינש דצמ 1.הלא דוסי תולאשב האלמו הרודס הנשמ ביצהל לכונ אל הנמאב

 שקבמש ימ יכ חינהל הלוכי ינניא .ןהל תונתינה תומיוסמ תובושת לע תוססובמ ויונישל תוצלמהו

 רסוח ,םיבר םירקמב .ולש הירוטסיהה תאו יטפשמה בצמה יטרפ תא ריכמ ונתוצלמה תא דומלל

 ךכיפל .וניתוצלמה תאו םידדצה תודמע תא ןיבהל תלוכיה לע דואמ דיבכמ הלא םיטרפ לש העידי

 תמר םהב שי ,תאז םע דחי .םיפיקמו םיצממ םניא יאדוו ןאכ םירבדה .םייניב תשיגב יתרחב

 וצריש הלא לע לקהל תנמ לע תורפסלו הקיספל תוינפה םהב תללוכ ינאו ,הטעמ אל טוריפ

 .דוע קימעהל

 םירשקה המכב "ידוהי והימ" הלאשל תכמסומ הבושת ןתמ םישרוד ,םויכ ,לארשי תנידמ יקוח

 קוח"( 2591 – ב"ישת ,תוחרזאה קוחו )"תובשה קוח"( 0591 – י"שת ,תובשה קוח ,תישאר .םינוש

 םשרמ קוח יפל ,תינש .םהיתוחפשמ ינבלו םידוהיל תוחרזאתהו היילע תויוכז םיקינעמ )"תוחרזאה

 תוצבשמב םשרנה לש ותוהז לע םיטרפ תתל ךרוצ שי ,)"םשרמה קוח"( 5691 – ה"כשת ,ןיסולכואה

 יבגל ןה איה הלאשה ."ידוהי"כ םדא םושרל ןתינ הלאה תוירוגיטקה יתשב ."םואל"ו "תד" לש

 ,תישילש .ןהיניב סחיה יבגל ןהו ,הלאה תוירוגיטקה ןמ תחא לכב "ידוהי"כ םושירל הדימה ינק

 וניד םדא לע לח היפל ,תינמותועה טֵלימה תטישמ ןיידע םיעפשומ לארשיב ישיאה דמעמה יניד

 םדא לש תימואלה וא תיתדה תוהזל תויטנוולר שי ,הלא םייזכרמ םירשקהל ףסונב .יתדה ישיאה

 .ךוניח וא ץומיא ,הרובק ןוגכ ,םיפסונ םירשקהב

 םע ףותישב( ןוירוג-ןבל לארשי ימכח תובושת :תוידוהי תויוהז לאפר ןב .א ,לשמל ,ואר הלא םיאשונב םיפיקמ םינוידל 1
 :תימואלה תוהזה רחא שופיחה ינרוג .י ;)א"סשת ,ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,ןוירוג-ןב תשרומל זכרמה ,יבצר .שו ינרוג .י

.)0991 ,דבוע םע ,םיקפא( 7891-5491 םינשב תירוביצה תידוהיה הבשחמב לארשי תנידמ לש המוקמ
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 הז ןורקע .המצע תדה יללכ יפ-לע עבקיהל הכירצ ידוהיכ םדא לש תיתדה ותוהז יכ תקולחמ ןיא

 ,תוצובק ןיב תקולחמ הנשי ,תובר תותדב ומכ ,תודהיבש אלא .תדה שפוח לש יזכרמ קלח אוה

 חיש ןאכ שי יכ המדקהב וניאר .הצובקב תורבחה יללכ לע ,ןתדב תוידוהיכ ןמצע תורידגמה

 ,התונשרפו הייוניש יללכו הכלהה תולובג יבגל יסקודותרוא-םינפה חישה :תומר יתשב יתד-םינפ

 תוקולחמ ,ונלש רשקהב .תויסקודותרוא-אל תושיג לש ףקותהו תוימיטיגלה יבגל םימרזה ןיב חישהו

 ןמ דחא ,ןכאו .ידוהיה ביטקלוקל תופרטצהל תיתדה ךרדה איהש ,רויגה תייגוסב תויזכרמ הלא

 הנידמה תרכה יבגל תודהיה ימרז ןיב ךשמתמה חוכיוה אוה הז םוחתב םייזכרמה םיקבאמה

 ,הרדגהה תייעב 2 .ץראב רקיעבו ל"וחב םייסקודותרוא-אלה םימרזה םיכרועש רויגה יסכטב

 ןיב הב םימייקה םיבכרומה םיסחיה לשב ,תודהיב דחוימב הפירחמ ,תותדה לכב רומאכ תמייקה

 האלמ תוהז האור )םייתדה םימרזה לכ ילואו( תיסקודותרואה השיגה .םיימואלו םייתד תודוסי

 תויהל ילב ותדב ידוהי תויהל לוכי ונניא םדאש ךכ ,לארשי תרות ינמאנ ןיבו ידוהיה םעה ןיב

 םעל םיכיישכ םמצע םיאור ,תאז תמועל ,םיבר םיישפוח םישנא .ךפהלו - ותוימואלב ידוהי םג

 ותרימשו ותורצוויהל תידוהיה תדה לש תיתוברת-תירוטסיהה תובישחה תא םילבקמ םה .ידוהיה

 תוהזל םתוא תבייחמ הנניאש וזככ ידוהיה םעב הווהב םתורבח תא םיאור םלוא ,ידוהיה םעה לש

 .)יהשלכ תיתד תוהזל וא( תידוהי תיתד

 סנכיהל תוסנל םעט ןיא יכ ירמגל רורבש תוקולחמה גוס קוידב והז ,ונלש וז ומכ הנמא תרגסמב

 ןיגב םדאל דחוימ סחי ןתינ םהב םיינידמה םירשקההש אלא ."ןורתפ" ןהל תתל וא ןהילא

 וא יגולואיתה ןוידה םוחתמ ןתוא םיריבעמו הלאה תוקולחמה תא ,חרכהב ,םיררועמ "ותודהי"

 אוה הנמאב ןושארה קרפה לש יזכרמה רגתאה .יטילופה השעמהו טפשמה םוחת לא יגולואידיאה

 היקוח תא ףוכאל תנמ לע תתל הכירצ הנידמהש תוכמסומ תובושת ןיב ,הזה רשקה "קוריפ"

 םימרזו םיקלח ןיב ,תוידוהי תויוהז יבגל תויתוברתו תויתד תוקולחמ ןיבו ,הידיקפת תא אלמלו

 ,תאז םע דחי .אלמ תויהל לוכי ונניא רשקה קוריפ ,הארנש יפכ .םלועבו ץראב ידוהיה םעב

 לע תוסנכנ תויתד תויושרו הנידמה תויושר ויפל ,םויכ םייקה בצמה לש וצקועמ תוהקהל ונחלצה

 .תדה יפ-לע ידוהי והימ ,לוכיבכ ,תעבוק הנידמה רשאכ ,ןהיניב תויתיזח תויושגנתהל ןחרוכ

 יאכז ידוהיה םעל ןב ויפל ןורקיעה לע רומשל םיעיצמ ונא :םיכרד המכב םישוע ונא תאז

 ול שיש םדא תויהל לוכי "ידוהיה םעל ןב"ש אלא .לארשי תנידמ לש דוסי ןורקעכ הצרא תולעל

 תוליהקה ."יסקודותרואה השוריפב הכלהה יפ-לע ידוהי" ונניא םא םג ידוהיה םעל חכומ רשק

 ןוויכמ .וז תרגסמל הפופכ היהת אל לארשי תנידמ .ןכרדכ ידוהי והימ הנעבקת תויסקודותרואה

 ,ידוהיה םעה ןבכ הארנש ימל תכל-תוקיחרמ תובטה קינעמ ,ונתסיפת יפל םג ,תובשה ןורקעש

 ילוקיש .הלא תובטהל םדא לש ותואכז ,הנידמה ידי לע ,ךמסומ ןפואב עובקל שי יכ ונל הארנ

 ,יסקודותרואה השוריפ יפ-לע ,הכלהה לש הלאמ םינוש ויהי היילעל תואכז תקנעהב הנידמה

 ,רכומ רויגב רייגתהש ימ ןכו םיידוהי תובאל םינב וללכי ולא םיאכז .ידוהי והימ העבוקב

 ינב תא ןכו ,ידוהיה םעל קומעו ךשוממ ,חכומ רשק ול שיש ימ וא ,יסקודותרוא אלו יסקודותרוא

 .תויניערגה םהיתוחפשמ

 השעמל הכלה – תובשה קוח :תידוהיה תוהזה תדיח ידלנירוק .מ ואר הז קבאמ לש םייטפשמה םיטביהב ףיקמ ןוידל 2
 .)"ידלנירוק" :ןלהל( 37-39 'מעב )1002 ,ובנ(



רויגו םשרמ ,תוחרזא ,תובש :ןושאר קרפ
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 רקיעב איה םושירה תובישח .תיטפשמ תוקפנ ןיא ,ומצעלשכ ,םשרמב םייתוהז םיטרפ םושירל

 "תימצעה הרדגהה" ןורקע תא ףקשי םשרמה ,ךכיפל .תילהנמ תוחונ לש םיטביה םג ול שיו ,תילמס

 םידעתמה םיטרפ לולכי םשרמה ,תאז םע דחי .)תויוהז תעיבקל םימכסומ םיללכ לע הרימש ךות(

 עובקל לכוי ,םשרמל תושיגנ ול היהתש ,רחא םדא לכש ךכ ,תימצע הרדגה התואל סיסבה תא

 .ידוהיכ םדא ותוא בשחנ ויניעב םג םא םשרמה ינותנ יפ-לע

 יבגל םויכ םיגוהנה םירדסהה יטרפ תא תמיוסמ הדימב תונשל םיעיצמ ונא ,הלא תונורקעל רבעמ

 דוגינב ,ידוהיה םעל ישממ רשק ול שיש ימל קר לבגוי תובשה ןורקע ,תישאר .תוחרזאתהו תובש

 .התוחרזא תא לבקל תוכזה ןיבו הב בשייתהלו ץראל תולעל תוכזה ןיב ןיחבנ ,תינש .םייקה בצמל

 תובשותל תויוכז תקנעה ןיינעל םידוהי-אלהו םידוהיה ץראה יחרזא ןיב הנחבהה לטובת ,תישילש

 לש תויעבל תטרופמה ונתשיג תא םיביתכמ הלא תונורקע לולכמ .םהיתוחפשמ ינבל תוחרזאתהלו

 .רויגו םשרמ ,תוחרזאתה ,תובש

 

II. םייקה בצמה

 :םיירקיע םיקוח השולשב םירדסומ הב תוחרזאתהו הב תוהש ,לארשיל הסינכ ,םייקה בצמה יפ-לע

 קוח .תוחרזאה קוחו ,)"לארשיל הסינכה קוח"( 2591 – ב"ישת ,לארשיל הסינכה קוח ,תובשה קוח

 ןוישיר וא הלוע תרשא ול שיש ימ וא ,חרזא קר ץראב תוהשל יאשר יכ עבוק לארשיל הסינכה

 .עבק תובשותו יארע תובשות ןיב ןיחבמ אוה .הבישי

 לבקתנ קוחה .)קוחל 1 ףיעס( "הצרא תולעל יאכז ידוהי לכ" יכ הזרכהה אוה תובשה קוח לש וביל

 ,קוחה תא גיצהש ,ןוירוג-ןב דוד ,זאד הלשממה שאר .הבחר המכסהבו תסנכב יגיגח ןויד רחאל

 םימימ תמייקה םתוכזב ריכמ קר אוה אלא ,תובש לש תוכז םידוהיל קינעמ ונניא קוחה יכ ריהצה

 ותוא תונשל היהי רשפא יא יכ תשרופמ הארוה קוחל סינכהל וארקש ויה .הילע ריהצמו המימי

 תא החד ןוירוג-ןבו ,"דוסי קוח"כ ראות אל תובשה קוח ,תויגיגח לש וז השוחת תורמל .בור לכב

 התחדש ,יררה תטלחה הלבקתנש רחאל רצק ןמז לבקתנ קוחהו רחאמ תאז .ותוא ןיירשל העצהה

 3 .םיניירושמ םיקוח קקוחלו הזה ןוידה לא בושל ץפח אל ןוירוג ןב .הקוחה תלבק תא

?ידוהי והימ .1

 לש תמיוסמ הדימ התייה ,לעופב .קוחה ךרוצל "ידוהי"ל הרדגה תובשה קוח ללכ אל ,הליחת

 קוח יפ-לע ,תוברועמ תוחפשמ ןתומלשב לבקל הייטנו ,םילוע לארשיל ועיגה רשאכ ןיע תמלעה

 ןתובלתשה הרשפאש ,הלאכ תוברועמ תוחפשמ םע לרוג תופתוש לש השוחת התייה 4 .תובשה

 ,רייגתהל םידוהי-אלה החפשמה ינב ורחב םא ןיב ,לארשיב תידוהיה הליהקה ייחב האלמה

 .8591 תנשמ תסנכה :דוסי קוח אוה יררה תטלחה יפל לבקתנש ןושארה דוסיה קוח 3
 ,תובשה קוח יכ ,תיטפשמה הרדגהה קוידל ךכ לכ הבורמ תובישח תעדונ ןיא" : ורפסב גרבליז טפושה תאז ריבסמ ךכ 4
 שקבמ ידוהי ומצע תא האורה םדא םאו ,םלובגל םינב תביש איה ותרטמ .רצונ םיטפשמלו םיכוסכסל אל ףוס ףוס
 ירעש תא ולעני אל יאדוו ,אוה ידוהי םנמא יכ ,איהש הריבס היאר לכ יפ-לע ,וענכושי הילעה תונוטלשו ,הצרא תולעל
 .)943 'מע ,)ה"כשת( לארשיב ישיאה דמעמה גרבליז .מ( "וינפל ץראה
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 אל ידוהיה םעל םיכייתשמ םניאש םישנא יכ התיה החנהה .ןכ תושעל אלש ופידעה םא ןיבו

 יכ אופא אצוי .םילושכמבו םיישקב תקבאנה הריעצ הנידמל תולעל ידכ םידוהיכ םמצע וגיצי

 תמייק התייה קוחה יפל תובש חוכמ תוחרזאתהה תוכז .תוישעמ תויעב הרצי אל קוחב תומימעה

 ."ידוהי"ל קר

 שקיב ,ידוהי דלונש ,ירצונ ריזנ רשאכ ,טפשמה תיבל הנושארל היגוסה העיגה 5 ןזייאפור ןיינעב

 - תילמסו תינורקע אלא - תישעמ התייה אל היעבה .אקווד תובשה קוח יפ-לע ץראל תולעל

 החד טפשמה תיב ..ותוא חרזאל ףאו ץראב עבק תבישי ןוישיר לאינד חאל תתל המיכסה הנידמה

 ,תימואל םא יכ תיתד הנניא תובשה קוחב "ידוהי" לש הרדגהה יכ עבקו ןזייאפור לש ותעיבת תא

 ימ ללוכ ונניא "ידוהי" ,תובש ןיינעל ירה – ידוהי ראשנ אטחש ידוהי הכלהה יפל םא ףא יכו

 תושוחת םע דחא הנקב התלע טפשמה תיב לש הטלחהה 6 .תרחא תד ןב תויהל שרופמב רחבש

.קוחה תא שדחמ ןוחבל ךרוצ הררוע אל ןכלו ,ויקלח לכ לע רוביצה

 היידוהי אלה ותשאו ל"הצב ידוהי ןיצק – םירתועה ושקיב םש 7 .טילש ןימינב ןיינעב היה ךכ אל

 ויהש תויחנהה יפ-לע ,ןכ תושעל בריס םושירה דיקפ .םתוימואלב םידוהיכ םהינב תא םושרל –

 תיב קספ ,תוכורא תויוטבלתה רחאל 8 .ותוימואלב ידוהי תויהל לוכי ותדב ידוהי קר ןהיפל ול

 םירתועה ידלי תא םושרלו הריתעה תא לבקל שי יכ ,העברא דגנ השימח לש בורב ,ןוילעה טפשמה

9 .םתוימואלב םידוהיכ
 

 רדגוה 0791 תנשמ ןוקיתב :תובושח תודוקנ יתשב תובשה קוח הנוש טילש ןיינעב הטלחהה תובקעב

 תפסותה םע – רייגתנש ימ וא הידוהי םאל ןב - תרכומה תיתכלהה הרדגהה יפ-לע "ידוהי" חנומה

 קוח יפ-לע היילעה יאכז לגעמ דואמ בחרוה ךא ,)קוחל ב4 ףיעס( "תרחא תד ןב וניא אוהו"

 איה תבלושמה האצותה .תוברועמ תוחפשמ ינב לש םתיילע עונמל אל ידכ ,)א4 ףיעס( תובשה

 םניאש םיברל ,הבחר היילע רשפאמ ךא ,"ידוהי"ל ,תיתכלה-טעמכ ,הרצ הרדגה ןתונ קוחה יכ

 תימצע הרדגהל ותוכז תא שממל ידוהיה םעה תפיאש לא והשלכ רשק םירושק םניא ףאו םידוהי

 אוה ידוהי םאה – רויגל קר תעגונ תובשה קוחב יונישה רחאל החותפ הראשנש הלאשה .לארשיב

 יכ ןייצל שי .)יסקודותרואה השוריפ יפ-לע( הכלהכ רייגתהש ימ קר וא ,ךרד לכב רייגתהש ימ

 לחוה ןוקיתה דועב ,םיבשותה םשרמב "םואל" אשונב םושירה תלאשל העגנ טילש לש הריתעה

.תובשה קוח לע ,רקיעב ילואו ,םג

27 צ"גב 5 / .8242 )4(זט ד"פ ,םינפה רש 'נ ןזייאפור 26
 ןונמא תאמ ,תישימח הרודהמ( לארשי תנידמ לש ינויצוטיטסנוקה טפשמה ןייטשניבור .א ואר ןידה קספב ןוידל 6
 תקולחמ הנשי יכ ןייצל יואר .511 'מעב ,'א ךרכ ,)ז"נשת ,ביבא לתו םילשורי ,ןקוש תאצוה ,הנידמ קרבו ןייטשניבור
 קידצהל ךרוצ היה אל ,וז תרוקיב יפל .73-83 'מע ,ידלנירוק ואר .ידוהיכ רמומ ידוהי האור הכלהה םנמא םא הלאשב
 .הכלהה יפ-לע "ידוהי"מ הנוש תובשה קוח יפ-לע "ידוהי"ש ךכב ןזייאפור לש ותריתע תייחד תא
85 צ"גב 7 / .774 )2(גכ ד"פ ,םינפה רש 'נ טילש 86
 הלשממה שאר השעש "לארשי ימכח" לאשמו 8591 לש ינויצילאוקה רבשמה לש האצות ויה ןמצע הלא תויחנה 8
 .ויתובקעב ןוירוג ןב דוד זאד
 םג ןדמ ברה ומכ .95 'מעב )ט"נשת( םייוכיסו םיחתמ :תיטרקומדו תידוהי הנידמ ןוזיבג .ר ואר ןידה קספב רצק ןוידל 9
 ובשחש ,םיינוליחה טועימה יטפוש לש םהימעטמ ,טועימה תעד תא ץמאמ היה םא צ"גב השוע היה בוט יכ הרובס ינא
 יכ ותדמע תא תלבקמ ינניא ,תאז םע דחי .תוגלפמו תונועט הכ תויגוסב עירכהל טפשמה תיב לש ודיקפתמ הז ןיא יכ
 סנכיהלמ הנווכב וענמנ בורה יטפוש לש לודגה בורה ,ךפהל .הרותה תא שרפל ןויסינבו תונרמויב לעפ םיטפושה ןמ ימ
 ןדמ ברה ךמתסמ וילע ,ןוזנרב טפושה םג .םושירה דיקפ לש תוכמסה ףקיה שוריפ ךמס לע וקספו ,םירבד לש םפוגל
 ,ןזייאפור ןיינעב טפשמה תיב תעיבק תא ךישממ אוה ,ךפהל .הרותה תא שרפל רמייתמ ונניא ,)ןלהל( ולש רבסהה ירבדב
.תובש וא םושיר לש םירשקהב “ידוהיה םעל ןב” לש הבחר הרדגה ץמאל שי עודמ ריבסמו
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 ,ץראל םעפ יא הלעש ידוהי לכ וארי יכ עבוק אוה .ונניינעל יטנוולר אוה ףא תובשה קוחל 4 ףיעס

 שיגדהל – תילמס הרקיעב התייה הרהצהה תרטמ .תובשה קוח יפ-לע הלועכ ,הב דלונש ידוהי לכו

 ףיעס לשו 4 ףיעס לש ףוריצה םלוא .ותדלומל לארשיב ידוהי לכ לש וסחיבש "היילע"ה דוסי תא

 יחרזא םידוהי לש תוחרזאה תיינקה תלוכי ןיב היילפה ,הארנש יפכ ,רצי )החפשמה ינב ףיעס( א4

 01 .הלש םיידוהי אל םיחרזאו הנידמה

רויג .2

 ןיינעב הררועתה הב הרוצב "ידוהי והימ" תלאש תא םנמא רגס טילש תשרפ ירחא קוחה יוניש

 תוהזב םיימואלו םייתד םיביכרמ ןיב סחיה תלאש .רויגה תלאש תא החותפ ריאשה םלוא 11,הז

 .הנידמה יקוח םושיי תרגסמב ררועתהל הלוכי איה ןיא בוש םלוא ,ןבומכ ,המייתסה אל תידוהיה

 ,שריפ אל קוחה .ותוימואלב ידוהיכ םשרהל תוסנל לוכי ונניא ותדב ידוהי ונניאש לכל רורבש ימ

 היילעל הפרטצה תיטפשמה תומימעה .תובש וא םשרמ ךרוצל רכומ רויג בשחיי המ ,ןווכמ תנווכב

 םייסקודותרוא אלה םימרזה לש תועיבתו ,תודהיב םימרזה ןיב םיחתמ לש תוטלובב תיללכה

 ץראב ידוהיה רוביצה תא וזה תעב תועסשמה תויזכרמה תוקולחמה תחא ,ןכאו .תופתושלו הרכהל

 ותבשב ,ןוילעה טפשמה תיב .םייסקודותרוא אל םימרז לש םירויגה תורשכ תלאש איה םלועבו

 םושיר ךרוצל יכ קספ אוה םינומשה תונשב .וז תקולחמב יזכרמ דואמ דיקפת אלממו אלימ ,צ"גבכ

 המרג וז הקיספ 21.רכומ רויג אוה ל"וחב יסקודותרוא אל רויג ,)תובש ךרוצל םג הארנכ לבא(

 תלאש ררועתהל הלחהש דע ,יסחי םולשב הטלחהה םע "היח" תכרעמה םלוא ,הלשממב םירבשמל

 אל םירויג – "הציפק ירויג"ב הרכהה תלאש םג ומכ ,לארשיב רויג לע יסקודותרואה ןילופונומה

 לש ד"יבב ומצע רויגה תא רבוע דמעומהו ,ץראב םישענ הנכההו םידומילה םהבש םייסקודותרוא

 סיסב ילארשיה קוחב ןיא יכ ,תועד בורב ,צ"גב קספ ,ןייטשדלוג ןיינעב .ל"וחב המיאתמ הליהק

 תודגנתה ,לבא 31.הקיקחל רויגה אשונ לש הרדסהה תא הנפהו ,רויג לע יסקודותרואה ןילופונומל

 תמלשהב םיישקה .תיסקודותרואה תכרעמל ןילופונומ הנקיש קוח תקיקח הענמ םלועבו ץראב

 הכזש םכסהל העיגה איה .בר ןמז הכודמה לע הבשיש ,ןמאנ תדעו תמקהל ואיבה יתקיקח ךלהמ

 םקוה ,הדעווה תוצלמה חוכמ 41.תישארה תונברה ידי לע רשוא אל ךא ,תסנכב הבחר הכימתל

.ולש ןושארה םידומילה רוזחמ תא םייס 1002 ץיקבש ,םימרזה לכ לש רויגל בלושמ רפס-תיב

םשרמ .3

 םידוהיכ ומשריי יכ השירדב תויסקודותרוא אל תועונת לשו םיטרפ לש תוריתע המכ ושגוה ,ליבקמב

 ,0002 ילוי שדוחב .צ"גב יטפוש 11 לש בחרומ בכרה ינפב ונודנו ודחוא םיניינעה .םדי לע וריוגש ימ

.קוח ותואל )א(2 ףיעסל אפיסה ןיבו וניב סחיה המ רורב אלש ,תוחרזאה קוחל )3()ב(2 ףיעס םג ואר 01
 ודלי יכ טילש לש ותריתע תא ,רצק ןיד קספבו םיטפוש השולש לש בכרהב ,תוחדל השקתה אל ללכ צ“גב ,ןכאו 11
81 צ"גב :ומואלב ידוהיכ םשריי ,הנושארה הריתעה רחאל דלונש ,ישילשה / .433 )1(וכ ד"פ ,םינפה רש 'נ טילש 27
032 צ"גב 21 / 462 צ"גב כ"חאו 634 )4(מ ד"פ ,'חאו םינפה רש 'נ רלימ 68 /  ס"ש תעונת – הרות ירמוש םידרפסה תודחאתה 78
.327 )2(גמ ד"פ ,'חאו ןיסולכואה םשרמ לע הנוממה 'נ 'חאו
1301 צ"גב 31 / .166 )4(טמ ד"פ ,םינפה רש 'נ )ןייטשדלוג( ורספ )הוח( ןאילא 39
 .302-012 'מע ,)1(ד חפסנ ,ידלנירוק ואר רויגה ןיינעל ןמאנ תדעו תוצלמהל 41
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 רדסהל רושיא תתל טפשמה תיבמ השקיב הנידמה .םידדצה ינועיט תעימש תא טפשמה תיב םייס

 ומתחנ אל םא םג )תישארה תונברב ,השעמל ,יסקודותרוא ד"יבב קר השעיי רויג יכ עבוקה( ןמאנ

 – ןקלחב 51.הטלחה הנתינ םרט – תוריתעה ןמ קלחב .הקיקחב ןגועי אל רדסההו הדעווה תוצלמה

 ימ ,דרלגנא טפושה לש תקלוחה ותעד דגנכ םיטפוש הרשע וקספש ,ןידה קספ יפ-לע .הטלחה הנתינ

  61.תוהזה תדועתב ידוהיכ םשריי לארשיב יביטברסנוק וא ימרופר בר ידיב ריוגש

 .תובש ךרוצל רויגב הרכהב תוקסוע קלחו ,םשרמב םושיר לע קר תובסנ הלאה תוריתעה ןמ קלח

 ,תאז תמועל ,תוהזה תדועתב .תד לש ןהו םואל לש ןה םושיר םויכ שי לארשיב םיבשותה םשרמב

 קלח ."םואל" םושירל העגנ טילש לש ותריתע ,רוכזכ .םואלה לש םושיר קר םלועמו זאמ עיפוה

 אל רויג ךמס לע ,דחאכ תדו םואל לש םושירל עגונ התע תודמועו תויולתה תוריתעה לש לודג

 ,תובשל תואכזה תלאש םע םושיר ןיינעב ויתוקיספ תא רשק אל צ"גב ,רומאכ .יסקודותרוא

 הריתי .םירשקהה ינש ןיב תונחבה רוציל ןתינ ךיא רורב אל ,תודיחא תורדגההש ןוויכמ ,ךא

 יקוחב אלו ,ומצע תובשה קוחב אקווד ויה טילש תכלה תובקעב קוחה ינוקית ,ונייצש יפכ ,וזמ

 םואלה םושיר אצויש ךכ ידי לע הטלחהמ ענמיהל טפשמה תיב שקיב טילש ןיינעב 71.םשרמה

 יכ ינוחטיבה דסממה תדמע תובקעב ראשה ןיב( וז העצה התחד תסנכה .םיבשותה םשרממ

 םואלה םושיר לטוב ,יסקודותרוא אל רויג ןיינעב תונורחאה תוטלחהה ירחא .)ץוחנ םושירה

 .ומצע םיבשותה םשרמב קר הלא םיטרפ יפל םושיר םייק תעכ .תוהזה תדועתב

 המצמוצ וז םלוא ,ץראב םירייגתמל תובש יפל היילע תואכזב הרכה לש הביחרמ תוינידמ התייה רבעב

 רפסה יתב .תילארשי תוחרזא תשיכר ךרוצל םירייגתמה םישנא לש םירקמ יוביר לשב ןורחאה ןמזב

 תלבגה ,םייתניב ,םמצע לע םילבקמ ,תויסקודותרוא אלה תועונתה לש רפסה יתב םג ומכ ,רויגל

 ךרוצל רויג לש הבחר העפות עונמל תנמ לע ,ץראב הבישי תרשא ול שיש ימל רויג ךרוצל םידמול

 היהי ןתינ יכ וא אלמ ןפואב תפכאנ וז יכ הבורע ןיאו ,ןוצרמ הלבגמב רבודמ ,תאז םע דחי .הריגה

 .תרייגמ תרגסמב ותללכה יבגל תועט הלפנש תורמל ,רייגתנש יממ תובשל תוכז עונמל החוכמ

 אקווד ואל םשרמהו רויגה ןיינעב ןקבאמ תא תוזכרמ תויסקודותרוא-אלה תועונתהש אלא

 הסיפתל ןילופונומ היהי אלש ךכ לע ילמסה קבאמל הלודג תובישח שי ,ןהיניעב .תובשה אשונב

 ךכב םיריכמ הלא םימרז .ידוהיה ביטקלוקל םישנא ףרצלו רייגל חוכה ןיינעל תיסקודותרואה

 ךרוצל ,םיינברה ןידה יתב לש הרכה ךרוצל וספתי אל םהירויג םייקה יטפשמה בצמה יפלש

 םימרז ,תאז םע דחי .לופונומ םיסקודותרואל שי םהבש םירחא םיכרצל וא ןישוריגו ןיאושינ

 עונמל ולכוי אל ,םינפה רש ףא וא םשרמה ידיקפ ןוגכ ,ןמצע הנידמה תויושר יכ םיעבות הלא

 ,ץומיא ןוגכ םיכרצל םירכומ ובשחיי םהלש םירויג יכו ,תודהי לש םיימיטיגל םימרזכ הרכה םהמ

 תיתדה השיגה תוהמ לע קבאמ אוה קבאמה ,קדצבו ,םתניחבמ .םירחא םירשקה וא ,אבצב תוריש

 .תיתדה תודהיה לש ימיטיגלו בושח קלח לארשי תנידמ יניעב םיארנ םה הב הדימה לעו ,תודהיל

9582 צ"גב 51 / 7952 צ"גב ;םינפה דרשמ 'נ 'חאו הנירקמ 99 / .םינפה רש 'נ םייבשוט ,99
0705 צ"גב 61 / 59  , 1092 / 293 א"ע ,79 / 436 )לע( קת ,םינפה רש 'נ 'חאו תובדנתמו תודבוע םישנ תעונת – תמענ 99 ( 1  ) 0002.
 ידוהיכ םדא םשריי אל" ויפל ,םשרמה קוחב ליבקמ ןוקית םג ללכ 0791 תנשב תובשה קוח ןוקית יכ םא 71
 ונניא אוה יכ םיארמ תירוביצ הדועת וא םשרמבש רחא םושיר וא הז קוח יפל העדוה םא ותד וא ומואל יפל
 .םשרמה קוחל )א(א3 ףיעס "…ידוהי
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 תונברה בוריס תא הבינה רשא( םיסקודותרואה לע הדיבכמה הדוקנה קוידב וז יכ ןיבהל ךירצ

 רשכהה ןתמ ,תיסקודותרואה תודהיה יניעב .)ןמאנ תדעו תוצלמה תא אלמ ןפואב ץמאל תישארה

 .רתויב השקה קלחה אוה תויסקודותרוא אלה תועונתל

 השק ,)םיישעמ םירדסה לע קבאמה ןמ לידבהל( ותעינמ וא רשכהה לע קבאמב ,תורחא םילמב

 יבגל .םיישעמה םיאשונב תונימא תומכסהל עיגהל תוסנל ,ןכל ,בושח .תומכסהל עיגהל רתויב

.םהלש תא תושעל תואיצמלו ןמזל חינהל שי ,םייגולואידיאה םיאשונה

תוחרזאתה .4

 חוכמ תוחרזאתה אוה םהב קזחהו ןושארהש ,תוחרזאתה לש םינוש םינונגנמ עבוק תוחרזאה קוח

 ותעד-לוקישב היולת הנניאו ,תוכז לש ןיינעכ םדאל תנתינה תוחרזאתה וז .)קוחל 2 ףיעס( תובש

 .תובשה קוח יפל ,היילע יאכזל תיטמוטואו תידיימ תנתינ תובש חוכמ תוחרזא .םינפה רש לש

 ףיעס( לארשיב הבישי חוכמ תוחרזא :תוחרזא תשיכרל םירחא םינונגנמ םג חתופ תוחרזאה קוח

 יטירבה טדנמה יחרזא ויהש םיברעל תוחרזא התנקוה ותועצמאב ירקיעה רוניצה התייה )קוחל 3

 חרזא ויפל ,"םדה ןורקע" יפ-לע תקנעומ )4 ףיעס( הדיל חוכמ תוחרזא .לארשי יבשות וראשנו

 םדאל תינקומ תוחרזאה םהבש ,הלא םילולסמל ףסונב 81 .וידליל ותוחרזא תא הנקמ ילארשי

 .תוחרזאתה לש לולסמ קוחה עבוק – אלממ אוהש םימיוסמ םייתדבוע םיאנת ךמס לע תיטמוטוא

 תואצמיה( לארשי חרזא ונניאש ריגב םדא לש תוחרזאתהל םיאנתה תא עבוק קוחל )א( 5 ףיעס

 ,עבק תבישיל תואכז ,השקבה תשגה ינפלש שמחה ךותמ םינשה שולשב לארשיב הייהש ,לארשיב

 תוחרזאתה .)תרחא תוחרזא לע רותיו ,הפשה לש המ תעידי ,עקתשהל הנווכ וא לארשיב תועקתשה

 קוחל 7 ףיעס .))ג(5 ףיעס( הנידמל תונמאנ ריהצהל בייח חרזאתמהו ,))ב(5 ףיעס( תעד לוקישל הפופכ

 תוחרזאתהה יאנתמ רוטפ אוהו חרזאתהל שקיבש ימ לש וא ,ילארשי חרזא לש גוז ןב יכ עבוק

 תוחרזא הקינעמ םדא לש ותוחרזאתה יכ עבוק קוחל 8 ףיעס .םהמ רוטפ אוה ףא היהי ,םיליגרה

 יבשות ויה רשאו םהב קיזחהל יאשר חרזאתמה היה תוחרזאתהה םויבש םיניטקה וידליל םג

 .ל"הצ ידיב קזחומה חטש וא לארשי

 תובש חוכמ תוחרזא קינעהל הנידמב םיידוהי םיחרזאל רשפאל הנידמה תוינידמ התייה 6991 דע

 ןיאושינל ששח לש םירקמ וברתהשמ .תובשה קוחל 4 ףיעס לע ךמתסהב ,םירזה םגוז ינבל

 םירקמ לע תובשה קוח תלוחתב הריכמ הנניא איה םויכו התוינידמ תא הנידמה התניש ,םייביטקיפ

 91 .צ"גב רושיאל הכז תוינידמה יוניש .הלאכ

 ץוחמ הדיל ןיבו ,תיטמוטוא איה דולייל תוחרזאה זאש ,לארשיב הדיל ןיב ןיחבמ 6991 תנשמ קוחה ןוקית 81
 ,תוחרזאתה ,הבישי ,תובש חוכמ חרזא היה םירוהה ןמ דחא םא קר תיטמוטוא איה תוחרזאה זאש ,לארשיל
 לוכי ונניא לארשיל ץוחמ הדיל חוכמ ילארשי חרזא ,תורחא םילמב .ילארשי חרזאל לארשיב הדיל וא ץומיא
 .ותוחרזא תא וידליל ריבעהל
8463 צ"גב 91 /  ןוידהשו ושגוהש תוריתע 82 יבגל ןתינ ןידה קספ( 827 )2(גנ ד"פ ,'חאו םינפה רש 'נ 'חאו הקמטס 79
    .)דחוא םהב
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III. םייקה בצמב תויעב

 רבכ רורב היה םקלח .תויעבו םיישק ,תוקולחמ המכ רצוי ,ליעל ראותש יפכ ,םייקה בצמה

 תואיצמה לש עקרה יאנת ונתשה רשאכ ,רתוי רחואמ קר ררבתה םקלחו ,םירדסהה וקקחנ רשאכ

 .תינידמהו תיתרבחה

 םיניטסלפה םג ומכ ,םיברעה לארשי יחרזא .ומצע תובשה ןורקע יבגל איה הנושאר תקולחמ .1

 וא תד לש סיסב לע הלוספ היילפה וב וארו ,דימתמו זאמ הז קוחל ודגנתה ,ברע תונידמו

 תוימואלניב תונמא םג דגונ אוהו ,הילפאה יא ןורקע םע בשייתמ ונניא הזכ קוח ,םתנעטל .םואל

 תיתדה הרדגהה ןתמ .תד וא םואל ,עזג לש סיסב לע הריגהב היילפה תורסואה ,תושרופמ

 לארשי תא םיראתמ הלא תוחוכש ךכל םרגו ,קוחה לע תרוקיבה תא קזיח 0791 תנשב "ידוהי"ל

 םיפרטצמ תונורחאה םינשב .םימעה טפשמ יפל תימצע הרדגהל תוכז ללכ הל ןיאש ,היטרקואתכ

 תמיוסמ הקדצה התייה םא ףא ,וז תרוקיב יפל 02 .ידוהיה רזגמב םיילקידר תוחוכ םג וז תרוקיבל

 ונא רשאכ רבדה ןוכנ רקיעב .וז הקדצה הלטב םויכ ,תונושארה הנידמה תונשב תובשה קוחל

 תנעטנה הביש "תוכז" לש שומימל לארשי לש תצרחנה התודגנתה םע תובשה ןורקע תא םיוושמ

 .94-7491 תמחלמ ןמזב לארשיב םהיתב תא ובזעש םיניטסלפה ידי-לע

 ףסונב .םשרמבו תובשה קוחב "ידוהי" ןויפא יבגל תמייק ,תידוהי-םינפ ,היינש תקולחמ .2

 ימכח ןיב .ןהב לפטל הנוכנה ךרדה תלאש םג תררועתמ ,תויסיסבה תויגולואידיאה תוקולחמל

 לע ומעזש המכ ויה ,"ידוהי והימ" תלאש רבדב 8591 תנשב ןוירוג-ןב לש ובתכמל ונעש לארשי

 ןיינעל תישארה תונברה לש תצרחנה העיבקב קפתסהל ךירצ היה אוה ,םתעדל – ותלאש םצע

 ,תיטרקומדהו תינובירה לארשי תנידמב יכ תצרחנ תוחפ אל הרוצב ונעט םירחא ."ידוהי והימ"

 השעיי "ידוהי" שוריפ יכ רוסא ,םיינוליחכ םייתד ,םלוכ ידוהיה םעה ינב לש םואלה תנידמ איהש

 איה חתפמ תלאש ,ונתניחבמ .תודהיה ימרז ןיב תוקולחמה תופרטצמ הלאל .תויתד תויושר ידיב

 תודסומב תושעיהל ךירצש ,יטילופ ןתמו אשמל ןיינע איה וזה היגוסה םאה :תידסומה הלאשה

 הכירצש תויסיסב םדא תויוכז לש הלאש איה ילוא וא ,תיתכלה הלאש איה אמש וא ,הנידמה

?טפשמה תיבב ךתחיהל

 לע דואמ הדיבכמ ,ןורקיע לכ יפ-לע ,םיוסמ גוסמ םירגהמל תידיימו תיטמוטוא תוחרזא תיינקה .3

 תולולעה תורקובמ יתלב הריגה תועונתל התוא תפשוח ,הילא הריגהב טולשל הנידמ לש התלוכי

 הלא ןיבו תוחרזאתהל םיאכזה הלא ןיב םילדבה תרשפאמו ,היבשותו היחרזא תחוורב עוגפל

 ינפל דוע תוריחבב ליעפ קלח לוטיל םילועל תרשפאמ םג תידיימ תוחרזא .הל םיאכז םניאש

 היילעה יאכז רפסמש לככ .תודחוימה היתויעב לעו הלש םקרמה לע ודמעו הנידמה ייחב ובלתשהש

.הרימחמ היעבה ,רתוי לודג - תידיימהו תיטמוטואה תוחרזאתהה המעו -

 תא האור אוהש ךכב ותקיספב יבקע אוה םלוא ,וז הלאשל תורישי סחייתה אל ןוילעה טפשמה תיב יכ ןייוצי 02
/2 ב"ע ,לשמל ,ואר .לארשי תנידמ לש תוידוהיה לש יזכרמו קדצומ יוטיבכ תובשה קוח  תדעו 'נ 'חאו םולש ןב 88
8966 צ"גבב קרב אישנה םגו .122 )4(גמ ד"פ ,הרשע-םיתשה תסנכל תיזכרמה תוריחבה /  יעקרקמ להנמ 'נ ןאדעק 59
 .852 )1(דנ ד"פ ,'חאו לארשי
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 הרדגהל ידוהיה םעה לש ותוכז שומימב ךומתל דעונ ,וב םיכמותה לש םמעטל םג ,תובשה ןורקע .4

 תוברת שי הבש םלועב הדיחיה הנידמב תויחל םיטרפ לש םתוכזבו ,לארשיב תינידמ תימצע

 תחא ףא םימדקמ םניאש םילודג םירוביצ ץראל הלעמה תובש רדסה .תידוהיו תירבע תירוביצ

 ונניאש רדסה ,ןכל ,והז .תורהצומה ויתורטמ תא םדקמ ונניאש רדסה אוה הלאה תורטמה ןמ

 ןורקע תא םיקידצמה םימעטה יפ-לע קדצומ תויהל לוכי ונניאש רדסה םג ךא ,ןתגשהל ליעי ילכ

 הלועה תויוכז תא הנקמ )א4 ףיעסב( םייקה תובשה קוח .רתוי הרצהו הרומחה ותועמשמב תובשה

 תדמועו תמייק וללה לש םתוכזש ,עבוק אוה דוע .ידוהי לש ,ודכנ תשאל דע ,ותחפשמ ינבל םג

 הלוע ונניא ומצע אוה םא ןכו ,םייחב דוע ונניא ,הירכנ ותחפשמ לכש ,ידוהיה בסה םא םג

 "תוכז" שומימל תילארשיה תודגנתהה חכונ ,רבוג הלא םירדסהב קדצהו ןויגיהה רסוח .הצרא ללכ

.לארשי חטשב וררוגתהש םיניטסלפל הביש

 

 ,היילעה יאכז לגעמ תבחרהו ,"ידוהי"ל הרצ תיתכלה הרדגה לש ןורתפה ,תילמסה המרב םג .5

 איה ןכש ,תימואלה הסיפתה יפל ידימ הרצ "ידוהי"ל תיסקודותרוא-תיתכלהה הרדגהה .בוט ונניא

 תואיצמב .)תויוג תוהמיאו( םידוהי תובאל ודלונש םישנא ,לשמל ,ידוהיה םעה ללכמ האיצומ

 "ןורתפ"ה .ירשפא יתלב אוה הז רבד ,רבעשל תוצעומה תירב ידוהי לש םבצמב רקיעבו ,תיחכונה

 רתוי רצוי אוהו ,בוט ונניא החפשמ תברק חוכמ היילע יאכזכ הלאכ םישנא לש םתייאר לש

 םעה לש הבחר הסיפת תחת רתוח הז ןורתפ יכ ,שיגדנ .ליעל רומאכ ,רתופ אוה רשאמ םיישק

 םעה תולובג לש תיתכלה הרדגה תידעלב ץמאמ אוהש ןוויכמ ,וכותב תידדה תוירחא לשו ידוהיה

 ונניא ,דחאכ ידוהי אלו ידוהי ,רוביצה ןמ לודג קלח הבש תיטילופו תיתרבח תואיצמב ידוהיה

 ללשל דיתעב איבהל ףיסוהל לולעו רבעב איבה הזכ ןורתפ .ידוהיה םעה תולובג תא ךכ האור

 ,תויוקפנ תיינקה .רתויב יתייעב ןורתפ והז ,הנידמה תודסומ תניחבמ םג ,רומאכ 12 .תועורג תואצות

 שרפל ,םייתכלה םניאש ,הנידמה תודסומ תא תבייחמ םדא לש "ותוידוהי"ל ,הנידמה קוח יפ-לע

 הנידמל ריאשמ ונניא "ידוהי"ל תיתכלהה הרדגהה ץומיא .תישעמ תועמשמ ול תתלו הז יוטיב

 תונשרפ עונמל ךרד םוש ןיא .הביט םצעמ תיתכלה-םינפ הלאשב הדמע טוקנל אלא הרירב

 הארי ינוליח טפשמ תיב ,םיבר םירקמב יכ חינהל ריבס .הז חנומל טפשמה תיב לש תכמסומ

 םיקלח לש תוסיפתהו תופדעהה תא ,ותעדל ,םיפקשמה ,םייתכלה אל םישוריפ ףידעהל בייח ומצע

 תודסומ ןיבו הכלההו יתכלהה דסממה ןיב תיתיזח תושגנתה רוציל לולע הזכ בצמ .רוביצב םיבחר

 תודסומה לש תוימיטיגלב העיגפל ,ללכ ךרדב ,תואיבמ הלאכ תויושגנתה .טפשמה תיבו הנידמה

 .הזב הז םישגנתמה

VI. העצהה

.היטרפ תאו העצהה תונורקע תא ךירעהל רתוי לק יכ הווקמ ינא הלאה םירבדה עקר לע

תובשה ןורקע .)א(

.תועורגה תואצותל הזה קרפב ולש רבסהה ירבדב ןדמ ברה לש ותוסחייתה ןלהל םג ואר 12
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 שממל לכוי ידוהיה םעה יכ ימיטיגל :תפתושמ תינורקע החנה תדוקנמ אצוי ולוכ ונלש ןוידה

 הריגה תוינידמ ץומיא הקידצמ וז תוימיטיגל .תינידמ תימצע הרדגהל ותוכז תא לארשי תנידמב

 ,היחרזא לכ יפלכ תוביוחמ שי לארשי תנידמל ,תאז םע דחי .וז תוכז לש השומימב ךומתתש

 תמלוה הרוצב אטבל םיכירצ תוחרזאתההו הריגהה ,תובשה ירדסה .דחאכ םידוהי אלו םידוהי

 .הלאה תודוסיה ינש תא

 ידוהיה םעה לש ותוכז לש תוימיטיגלה תא םיללושה הלאכ םלועבו לארשיב שיש ךכל םירע ונא

 הרטמב וכמתיש םידעצ לש תוימיטיגלה תא םילבקמ םניא ןכלו ,לארשיב תינידמ תימצע הרדגהל

 ןויד והז .יטילופ הנעמ הלא םהיתולאשמלו םהיתופיאשל תתל רומא ונניא ונלש ןוידה 22 .וז

 ןגוה תויהל רומא עצומה רדסהה ,תאז םע דחי .ןהילע ןויד אלו ,הלאה דוסיה תוחנה תרגסמב

 ונניא אוה ,תוינידמה םהיתופיאשל םאתהב דמוע ונניא אוהש תורמל ןכש ,הלא לש םתניחבמ םג

 ימל הלאשב אלא ,הנידמה יחרזא ןיב ןויוושב קסוע ונניא תובשה קוח :תויחרזאה םהיתויוכזב עגופ

 הנידמב תוחרזאתההו הריגהה לע הטילשה יכ קפס ןיא ,ינש דצמ .הנידמה חרזאל ךופהל תוכזה

 ףא וא הבר הדימב עיפשהל יושע אוה ןכש ,םיחרזאה תחוור לע המוצע העפשה ול שיש ילכ איה

 םידוהיה רפסמ הלע ,התע דעו הנידמה םוק זאמ :ץראב הרק ךכ .הייסולכואה בכרה לע תערכמ

 הייסולכואב לודיגה לש לודגה בורהש אלא ,עצוממ יתנש זוחא ותואב ךרעב לארשיב םיברעהו

 .היילעמ עבונ תידוהיה הייסולכואב לודיגה לש בורה דועב ,הדולימ עבונ תיברעה

 

 טפשמ לש םיחנומב ןהו יטילופ רסומ לש םיחנומב ןה הקדצהל ןתינ תובשה ןורקע ,ימעטל

 ,ימעטל .ןאכ ביחרהל הצור ינניא .הטושפ הנניאו הלק הנניא וז הקדצה יכ-םא ,ימואל-ןיב

 קסוע ןושארה םעטה .םירושק םימעט ינשמ תבכרומ תובש ןורקע לש ומויק ךשמהל הקדצהה

 בור לש ומויק ךשמה שרוד הז שומימ .תימצע הרדגהל ידוהיה םעה לש ותוכז תא שממל תלוכיב

 לכ ,הזכ בור רומישל ץמאמ השעת יכ הנידמה דצמ קדצומ .תוכזה תשממתמ הב הנידמב ידוהי

 םידוהיל רשפאל תנמ לע םגו ,ומצעל קדצומ הזכ שומימ .םיחרזאה תויוכזב עגופ ונניא אוה דוע

 םיטרפ לש תוכזה יכ אוה ינשה םעטה .תירבע-תידוהי תירוביצ תוברת הב שיש הנידמב תויחל

 ינשה ביכרמב תוחפל ,תובש ןורקע .תאזכ הנידמב תויחל רוחבל םתוכז השעמל איה "תובש"ל

 תונידמב םייק ,ולש םואלה תנידמ איה הנידמהש םעה ינבל הריגה תוינידמב הפדעה קינעמכ ,ולש

 תובקעב ומקוהש םואלה תונידממ לודג קלחב שדחמ גהנוה אוהו ,הפוריאב רקיעב ,םלועב תובר

 תונידמ ףא שי יכ ןייצל שי .הזכרמבו הפוריא חרזמב ,יטייבוסה שוגהו תוצעומה תירב תוקרפתה

 תקוח ןוגכ ,)הכומס םואל תנידמ םהל שיש( ימואל טועימ ינב לש הביש "תוכז" שרופמב תוללושה

 רשאכ תוחפל ,תחא הנידמב ימואל בור לש ומויק לע רומשל ןוצרה עקר לע םיחתמ .ודוה תנידמ

 ןועיט .יברע-ידוהיה ךוסכסלו לארשיל םידחוימ םניא ,םהלשמ הכומס הנידמ ינשה םעה ינבל שי

32 .תנקתמ הילפה לש הז אוה תובשה ןורקעל ףסונ קידצמ

 .לארשיל תולעל םיאכז ידוהיה םעה ינב ויפל בחרה ןורקיעה לע תרמוש העצהה ,וז הדמע רואל

 יכ םג םיעיצמ ונא ךכיפל .הקומע תקולחמב יונש אוהו ,ללכ ילאיווירט ונניא הז ןויער ,רומאכ

.תימצע הרדגהל יאכז וניא אליממ ,םייק ונניאש "םע"ו ,ידוהיה םעה לש ומויק םצעב םירפוכ ףא םיללושה ןמ קלח 22
" ,רשכ .א לש ורמאמ ואר הז ןועיטל 32 ecitsuJ  dna  evitamriffA  noitcA  : noitazilarutaN  dna  eht  waL  fo  nruteR  ," learsI 

koobraeY  no  namuH  sthgiR  , loV  . ,51  .ןלהל 62 הרעה ,)ה"נשת( זנג ואר ןועיטה תרוקיבל .101 'מע ,)5891( 
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 תובשה ןורקעש הרקמל בושח םג אוה .תילמס הניחבמ ןוכנ רבדה .דוסי קוחב ןגועי הז ןורקע

 תא םג דוסיה קוחב םילילכמ ונא הביס התואמ 42 .יחרזא ןויווש לש ןורקע לומ דדומתהל ךרטצי

 ועבקיי תוחרזאתההו תובשה ירדסהב םירחאה םיטרפה .'ידוהיה םעל ןב' לש תיללכה הרדגהה

 ,"היילע" ןיב םיניחבמ ונא יכ שיגדהל בושח ןאכ .םימיאתמ םיילהנמ םירדסהבו םיליגר םיקוחב

 .לארשי תנידמב תוחרזאה תשיכר ןיבו ,הב עקתשהלו הצרא אובל תוכז איהו ,דוסיה קוחב תנגומה

 בושח .םיליגר תוחרזאתה ירדסהל ,ונתצלמה יפל ,םימוד ויהי תובש חוכמ תוחרזאה תשיכר ירדסה

 םדא לש תימואלה תוכיישה תא שיגדמה "ידוהיה םעל ןב" יוטיבב הנווכב ונרחב יכ שיגדהל םג

 ךכב .תיתד תוהז לש תונשרפ לביקש ,"ידוהי" ,תובשה קוחב יחכונה יוטיבה ןמ הנושהו ,ידוהיה םעל

 םתוכייתשה יפ-לע היילע יאכז תוהזל ותרטמ יכ ,דוסיה קוח תמרב רבכ ,שיגדהל םישקבמ ונא

."ידוהי"ל תיסקודותרוא-תיתכלהה הרדגהה ןמ הנוש וז תוכייתשה יכו ,ידוהיה םעל תימואלה

 םע ,םייטילופו םייגולואידיא םילוקיש לש ףוריצמ תעבונ קזחה ןבומב תובשה ןורקע לע הרימשה

 ץומיאו לילכ תובשה תוכז לוטיב ןוגכ תועצהל יוכיס םוש ןיא ,ונתכרעהל .םינושארה לע השגדה

 תוסכמ תרגסמב קר הנתנית תובש חוכמ תופדעה היפל העצהה םג .המוקמב "תופדרנ" ףיעס לש

 ויפל ןויערה ,הלא םייטילופ םיישקל רבעמ לבא .םירידא םיישקב ונתעדל לקתית תועובק הריגה

 .וביבס דחאתהל בושחו קדצומש ידוסי ןויער ונל הארנ תידוהי היילעל החותפ תויהל הכירצ לארשי

 לטבל אלו םפוגל םתא תמעתהל בושחו ,לקשמ ידבכו םיבושח םה תובשה קוח דגנ םינועיטה

 ףכה תא םיעירכמ םניא הלא םינועיט ,ונתעדל ,םלוא .לארשי תאנשו תוימשיטנאכ קר םתוא

 הנידמה ןויער תא םיקידצמ םיילסרבינואו םירכומ םיימואלניב תונורקע ,ךפהל .תובשה ןורקע דגנ

 62 .הילא הוולנה תובשה ןורקע תא םגו 52 ,תידוהיה

?תולעל יאכז ימ

 המ ךמס לע .תולעל יאכז ימ איה תובשה ןורקע לע רומשל טלחוהש ירחא רתויב הבושחה הלאשה

 חכומ רשק ול שיש ימ קר תולעל לוכי :ונתעצה תונורקע םהמ רורב תויהל ךירצ ,התע דע רמאנש

 םניאש ימ ץראל ולעי יכ ששחה תא םצמצל ךירצ קוחה .תיניערגה ותחפשמ םע דחי ,ידוהיה םעל

 םצמצל ןוצרה תניחבמ ןהו ,תובשה ןורקע תורטמ תניחבמ ןה ןוכנ רבדה .הז רואיתל םימיאתמ

 ,ינש דצמ .דחאכ םידוהי אלו םידוהי ,ץראה יבשות תחוור לע תובש חוכמ היילע לש העפשהה תא

 םניאש םישנא איצוהל איה הנווכה .לילכמ תויהל ךירצ ידוהיה םעל רשק ול שיש ימ לש ןויפאה

 תודהיה תוסיפת ךא ,םידוהיכ םמצע םיאורה הלא תא תוחדל אל לבא ,םידוהיכ םמצע םירידגמ

.יסקודותרואה השוריפ יפ-לע תיתכלהה הסיפתה ןמ תונוש םהלש

 ןיב ןאכ ןיחבא .היילעה יאכז תא ,רתויב הבוטה הרוצב ,תוהזל איה ונידי לע םיעצומה םירדסהה תרטמ ,ןכאו

 רבעמ .תיטופיש תרוקיבל תוכז ,תיטמוטוא ,םינקמ דוסי יקוח יכ םיחינמ ונניא הז בלשב יכ שיגדהל בושח 42
 הקוחה תלאש תא םיריאשמ ונא .תקולחמ תמייק וז היגוסב – דוסיה יקוחב ןגועמ ןויוושה יכ רורב אל ללכ ,ךכל
 תויעבב רתוי יתטיש ןוידל ישימח קרפ ואר :ןוידה לש רתוי רחואמ בלשל ,הנממ תויטס לע תרוקיבה ןונגנמו ,ללכב
 .תיטפשמהו תיתקוחה הרדסהה
.05 2002 ג"סשת ותס 31 תלכת "היוצרה התומדו תינורקע הקדצה :תידוהיה הנידמה" ירמאמ ךכ לע ואר 52
796 )ה"נשת( טי טפשמ ינויע ,"תנקתמ הילפהו תובשה קוח" ,זנג .ח ואר הז ןוויכב ןועיט דלשל 62  ,זנג .ח ;386 – 
 ,רנטואמ .מ( ל"ז יבצ-ןזור לאיראל ןורכיזה רפס - תידוהיו תיטרקומד הנידמב תויתוברת בר :ךותמ( "הריגהו תוימואל"
 קוח" ,ןהכ .ה .ח םג ואר .143 'מעב )ח"נשת ,ביבא לת תטיסרבינוא – תומר תאצוה ,)םיכרוע( רימש .ר ,איגש .א
69 הנש רשג ,"תובשה ( 2791  ) 81.
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.םיעצומה םירדסהה תמר תלאשו תוידסומה תולאשה ןיבו "ידוהיה םעל ןב" יוהיזל םיינכותה הדימה ינק

 

 "ידוהיה םעל ןב" .1

 ופוסב ."הכלהה יפ-לע ידוהי" ןיבו וז הירוגטק ןיב סחיהו "ידוהיה םעל ןב" לש ויוהיזב ונטבלתה

 יפ-לע ידוהיכ םדאה לש ותייאר אוה ידוהיה םעל תוכיישב יזכרמ ביכרמ ,ונתעצה יפ-לע ,רבד לש

 ןויפאל "העינכ" "ידוהיה םעל ןב" לש ןויפאה לש הלא םיביכרמב האור ינניא .תיתדה תרוסמה

 ןב לש ותלאשל ונעש ,םייתד אלו םייתד ,"לארשי ימכח" לש עירכמה בורה יכ הרקמ הז ןיא .יתכלהה

 םיעבוק ונאש תובחרהה .הכלהה ידי לע העבקנש וזל טרפ ,"ידוהי" תוהזל תרחא ךרד ואצמ אל ,ןוירוג

 חוכמ לארשיל תולעל םיאכזה ,הכלהה יפ-לע םידוהי םניאש ,םישנא תויהל םילוכי יכ ריהבהל ודעונ

 "תובש חוכמ תולעל יאכזש ימ" ןויפאו יתכלהה ןויפאה ןיב קותינה ,םלוא .ידוהיה םעל םתוכייש

 .התרוסמו תידוהיה תדה ןיבו ידוהיה םעה ןיב קומעה ירוטסיהה רשקב קפס ליטהל אב ונניא

 תעיבק ךרוצל( "ידוהי" יוטיבל יתכלה שוריפ החינמ םיעיצמ ונאש "ידוהיה םעל ןב" לש הרדגהה

 םע דחי 72 .)ומצע שקבמה לש ותוידוהי תעיבק ךרוצל אלו הצרא תולעל שקבמה ירוה לש םתוידוהי

 באל ןב ,היילע ןיינעל ,תישאר .תורוצ המכב תובש חוכמ היילעל תואכזה תא הביחרמ איה ,תאז

 תוידוהיב ,אופא ,ןד הז ףיעס .הרדגהל 1 ףיעסב םילולכ םהינש .היידוהי םאל ןבכ והומכ ידוהי

 הירוגטק רשאכ ,"םיפרטצמ" לש וז איה "ידוהיה םעל ןב" לש היינשה הירוגטקה .םד רשק יפ-לע

 רייגתה םא ףא ,"ףרטצמ" לכ .ךשמהב רוזחא וז הדוקנל .םירייגתמ קר ,חרכהב ,תללוכ הנניא וז

 םויק )א( :ונייהד ,תובש יאכז תויהל תנמ לע ףסונ יאנת תוארהל שרדנ ,ןירדהמל יסקודותרוא רויג

 וא ,)םיקיפסמ תידוהי תרגסמב תופתתשה/םייח ;תווצמ תרימש בייחמ ונניאש( ידוהי םייח חרוא

 הערל שומישל ששחה םוצמצ ,רומאכ ,איה וזה תפסונה השירדה תרטמ .ותודהי תמחמ תופדרנ )ב(

 שומימ לש לעפמל יתוהז רשק םהל ןיאש םישנא לע םג ולוחיש עונמל ידכ ,היילעה תואכז יפיעסב

.ידוהיה םעה לש תימצעה הרדגהה

 תובכרומה יכ ונל הארנ .ןווכמ תנווכב - ןהמ תופרטצה יכרד תטרפמ הנניא "תופרטצהה"ה תקספ

 :ןוגכ תולאשל תובושת תתל היהי ךירצ .תושימגו תעד-לוקיש תרימש תבייחמ וז הדוקנב בצמה לש

 הלאשל תתל הטונ ינא ?ידוהיה םעל תופרטצהל תידעלבה ךרדה אוה ,אוהש גוס לכמ ,רויג םאה

 אלש תופרטצה יכרד לש תיניצר הניחבל ךרד אוצמל היהי ךירצ יכ רורב לבא ,תילילש הבושת וז

rep רויג לש הניחב םוקמב "תופרטצה" לש הירוגטק – הז הנבמ .רויג לש ךרדב  es - םג רשפאי 

 ןיב הנחבה רשפאי אוה .יסקודותרוא אלה רויגה אשונב םויכ םייקה חוכיוה לש וצקועמ תוהקהל

 יפ-לע "ידוהי"כ םדאב הרכה ,לארשיב םייקה בצמב ,איהש ,ישיא דמעמ יניינע ךרוצל רויגב הרכה

 םעה לא ףרטצהל ןוצר תעבה לש ךרדכ רויגב הרכה ןיבל 82 ,יסקודותרואה השוריפ יפ-לע הכלהה

562 צ"גבב )זאד וראותכ( קרב טפושה לש תוטרופמ בגא תורמא ואר םייקה קוחה לש רחא שוריפל 72 /  דרופסרב 78
 דלונ" לש הדימה הנקש תורמל יכ םש עבוק קרב טפושה .)דרופסרב תכלה – ןלהל( 397 )4(גמ ד"פ ,םינפה דרשמ 'נ
 העיבק .הידליל תובש תוכז קינעהל הלוכי יסקודותרוא אל רויג הרייגתהש השאש ירה ,יתכלה-יתד אוה "היידוהי םאל
 .ןיינע ותואב הערכהל הצוחנ התייה אל וז
 םילולסמ רוחבל םישנא ולכוי ישיאה דמעמה יניינע ךרוצל םג ,ןיאושינ תרתהו ןיאושינ ןיינעב ונתעצה יפל ,השעמל 82
 היהת "ידוהי והימ" תלאשל .םייסקודותרוא אל הדימ ינק יפל ןחבית וזש וא ,םתודהי תא ןוחבל ךרוצ היהי אל םהב
.ינשה קרפב ןלהל ואר .שדחמ אשניהל תנמ לע ,ינברה ןידה תיב ידי לע טגב ךרוצה תעיבקל רקיעב תובישח
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."ידוהיה םעל ןב"כ וב הרכה ךרוצל הקיפסמה ,ידוהיה

 ידוהי םרז ידי לע רכומו יניצר רויג לכ ,ידוהיה םואלל תוכייתשה ךרוצל יכ העדב םידחואמ ונינש

 ךרדכ הזכ רויג תלבקל תיסקודותרואה תודגנתהה תא הנשמ ונניא רבדה יכ ןבומ .בשחיהל ךירצ

 הנניא איהש ךכב ונתעצה לש ןורתיהו ,יתד-םינפ חוכיו והז .תידוהיה תדל האלמ תופרטצה לש

 רויג לש ךרדב תופרטצה – תובש ךרוצל יכ הריהבמ ךא ,ןיינע לש ופוגל יהשלכ הדמע וב תטקונ

 ,םירקמה ינשב .יסקודותרוא רויג לש ךרדב תופרטצהל ךרעו דמעמ תווש איה יסקודותרוא אל

 תיגולואידיאה הסיפתה תא אלו ,ףרטצהל הנווכה תוניצר תאו רויגה תונמיהמ תא ןוחבל בושח

 .הנוכנה תופרטצהה תרוצ יהמ יבגל

 רבד" תוארהל םיכירצ ,םירייגתמ ללכ ךרדב םהש ,םיפרטצמ יכ הדבועה תא םיאור ונא ךכ

 הנניא רויגה תדבוע םצע .תובשה ןורקע חוכמ לארשיל היילע יאכז בשחיהל תנמ לע "ףסונ המ

 לע תושקהל האב הנניא רקיעבו ,םירייגתמ לע תושקהל האב הנניא וז תפסונ השירד .הקיפסמ

 תודהיה ימרז לכל ףתושמ תויהל ךירצש סרטניא תרשל האב איה .םייסקודותרוא אל םירייגתמ

 תויוכז םתועצמאב שוכרל תנמ לע רויג-ןיעמ לש םינונגנמב הערל שומישל ששחה תא םצמצל –

 הערל לצנל ךרד אלא ,ידוהיה םעל תופרטצה הנניא ללכ "רויג"ה תרטמ רשאכ ,לארשיל היילע

 .תובשה ןורקע תא

 יסקודותרוא רויגב םירייגתמ ןיב ,םיעצומה םינחבמב ,םיניחבמ ונניאש ךכב תשגדומ ונלש וז הנווכ

 לע רוערע - ךפהל אלא ,םייסקודותרוא אל םירויג לש דוחיי הפ ןיא .םירחא םירייגתמ ןיבו

 ךכב שי ,וזמ הריתי .תובש ךרוצל תודהיל תופרטצה יכרד תעיבק ךרוצל יסקודותרואה ןילופונומה

 תושעיהל הלולע האנה תובוט לבקל תנמ לעו הריגה ךרוצל רויגב היצלופינמ יכ תשרופמ הרימא

 תונורקע תניחבמ ,הרקבה .יסקודותרואה רויגה תורגסמב )לעופב ףא תישענ ילוא ,ךכמ רומחו( םג

 הריגה ךרוצל רויג ןיב חתמה תא ןובשחב איבהל הכירצ איהו ,הנידמה לש תויהל הכירצ ,תובשה

 חרוא תניחבב היהת תופרטצה ךרוצל רויגה תא תוהזל תירקיעה ךרדה .תופרטצה ךרוצל רויג ןיבו

 ךרטצי תובש ךרוצל רויג ,ךכיפל .ורויג רחאל רייגתמה לש )תיתד הניחבמ אקווד ואל( םייחה

 ךילהתמ קלח אוה רויגה ןכא יכ חכוויהל היהי ןתינ הבש ,תמיוסמ הרשכה תפוקתב הוולמ תויהל

.ידוהיה םעל תופרטצה לש יתועמשמ

 שיגדהל בושח .םייסקודותרוא-אלה םימרזב העיגפ יבגל תוששח ועבוה תרוקיבה תצובקב ןוידב

 .ךפהל .םייסקודותרוא אל םירויגב םייקה ןידה יפ-לע הרכהה תא םצמצל התייה אל ונתרטמ יכ

 ינפמ תוננוגתה ידכ ךות ,תויתכלהה תוקולחמה ןמ היילעה תואכז ינחבמ תא ררחשל וניצר

 תואכז ךרוצל .ידוהיה םעל ףרטצהל הנווכ וא ןוצר ןמע ןיאש תוחרזאתה ךרוצל קרס-תויופרטצה

 אוהש( הכלהה יפ-לע םיידוהי םאל וא באל ןב אוהש ימ :תוירוגיטק יתשב םיריכמ ונא ,היילע

 :םיאנת ינשמ דחא םייקל ךרטצי ןורחאה .ידוהיה םעל ףרטצהש ימו )יטמוטוא ןפואב היילע יאכז

 ,רייגתמ לכ .ותודהי לשב תופדריה וא ,"ידוהי םייח חרוא םייקמ" ידוהיה םעל יהשלכ הקיז

 אלא ,יטמוטוא ןפואב היילע יאכז אוה םג .ידוהיה םעל ףרטצהש ימכ בשחיי ,רחא וא יתכלה
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 שי ,םיילכלכ םימעטמ לארשיל הריגהב לודג ןיינע עקר לע .תופרטצהה תונכ תא ןוחבל שיש

 םעל ךכבו תידוהיה תדל ףרטצהל תנמ לע רייגתמש ימ ןיב ןיחבהל ורשפאיש םינונגנמ םיקהל

 תוליהקה ןהימ עובקל שי ךכ ךרוצל .האנה תובוטב תוכזל תנמ לע רייגתמש ימ ןיבו ,ידוהיה

 ןפואב לולשל םלוא ,תודהיב םירכומה םימרזה לכ תא לולכל עצומ( רייגל תולוכיה תוידוהיה

 םידוהי ןוגכ ,ידוהיה רוביצה ידי לע הלאככ תולבוקמ ןניא ךא תוידוהיל תונעוטה תוצובק שרופמ

 ואל( ידוהי םייח חרואב וא תידוהי הליהקב תועיבקב םייח לש יאנת שורדל םג עצומ 92 .)םייחישמ

 03 .םירחא םירייגתמו תופרטצה ךרוצל םירייגתמ ןיב ןיחבהל רשפאתש ,)יתד אקווד

 "ידוהי םייח חרוא םייקמ" יאנתה יכ ןעטנ ,תישאר .תוששח המכ דוע הבינה "תופרטצה"ה תקספ 

 יסקודותרואה רויגה תושירד תא תירוחאה ךרדב םיפידעמ ונא ,הנעטה יפ-לע ,ךכב .יתד יאנת אוה

 יכ אדוול איה ונתנווכ .יתד ידוהי םייח חרוא םויק לש יאנת םיליטמ ונניא ,ליעל רומאכ .אקווד

 .רייגתה אוה ךכ םשל יכו ידוהיה םעל הנכ הקיז םייקמ רֵגה

 הרדגה ןכש ,רויגה ןחבמ יפ-לע קר תופרטצהה תא עובקל שי יכ הנעטה םג התלעוה ,ינש דצמ

 רקיעב התלעוה וז הנעט .היילע יאכז תעיבקב ידימ בחר תעד לוקיש הריאשמ רתוי החותפ

 רשפאיו ,היצלופינמל דואמ לק הליהקב "ידוהי םייח חרוא" יאנת יכ ששח שי םהבש תומוקמב

 תופרטצהב קפתסהל יואר אל ,יתעדל .ידוהיה םעל שממ לש רשק םהל ןיאש ימל םג היילע תואכז

 הפקשהמ ןה תעבונ וז השיג .תופרטצה לש המויקל רתוי בחר ןחבמ רשפאל שיו רויג ידי לע

 לע – תוברתה לע תססבתמה ידוהיה םעל תיתימא הקיז םייקל ןתינ היפל תינוליח-תיתוברת-תידוהי

 שארמ ולא םישנא איצוהל ןיא ,ונדידל .םיישעמ םילוקישמ ןהו - לשמל ,תירבעה תורפסהו הפשה

 לש יתריצי חותיפל תונמדזה איה תאזה תינשדחה הירוגטקה תללכה – ךפהל .םיפרטצמה לגעממ

 םילוקיש םג ,רומאכ ,וז הדמעל ,ןכ ומכ .ונימיב תוידוהי תויוהז לש רתויב תושקה תויגוסה ןמ המכ

 ."םיפרטצמ" לש הרדגהה תוחיתפ תא ,ונתעדל ,תבייחמ הז אשונב תבכרומה תואיצמה .םיישעמ

 ידוהי באל ןב אוהש םדא ןכתיי - אבה רודב יאדוובו – םויה תיאקירמאה תואיצמב ,אמגודל ,ךכ

 לכל ידוהי ומצע האורה ,הידוהי אל םאלו ידוהי באל ןב אוה באה םג רשאכ ,הידוהי אל םאלו

 "ידוהיה םעל ןב" היהי אל הז םדא .היידוהי השיאל יושנ ףא ןכתייו ,תידוהיה הליהקב ליעפ ,רבד

 הכלהה יפ-לע םידוהי ויהי םאה וא באה יכ תשרוד ונתרדגהו רחאמ "םדה רשק" תקספ יפל

 תורמל תופרטצהה יאנת תא םייקמ הזכ םדא יכ קפס לכ ןיא יל ,תאז םע דחי .)תיסקודותרואה(

.רייגתהל וילע יכ – ץראל עיגיש ינפל – ותעדב הלוע היה אלש

 םג ללכוהש( ןזייאפור תשרפמ חקלה תא ,תנקותמ הרוצב ,ונלש הדימה ינקב ונרמיש ,ףוסבל

 רשאמ רתוי תוררועמ ,וימרז לכ לע ידוהיה רוביצה ידי-לע הלאככ תוספתנ ןניא ךא ,תוידוהי ןתויהל תונעוטה תוצובק 92
 םהש אלא ,םיידוהיה תדל וא םעל תופרטצה חוכמ םידוהי םניא ןהירבח ,הלא תוצובק לש ןתנעטל ,ןכש .רויג לש היעב
 תוחדל השקתה אל צ“גב םלוא ,הז גוסמ תויעבב לפטל ללכ ךרדב םירישכ םניא הנידמ תודסומ .אנד תמדקמ םידוהי
 הנניאו םיידוהי םיגהנמ תרמוש ןכא הליהקהש תורמל ,)ושי ןעמל םידוהי( םייחישמה םידוהיה תצובק לש וזכ הריתע
 אתיבו הרומשאלפה ,םינורמושה יבגל וררועתה תומוד תויעב .דרופסרב תכלה ואר .תרכומ תירצונ הדע ףאל תכייתשמ
 .121-871 ,ידלנירוק ואר טרופמ ןוידל .םיארקה תודעו היפויתאמ לארשי
 השענש יביטברסנוק רויג ,לשמל ,ךכ .םייסקודותרוא אל םירויג לע דיבכהל תואב ןניא ,רומאכ ,הלאה תושירדה 03
 רכומ היהי רויגש עגרב ,השעמל .רשכ היהי ,רויגל ןיד תיב ןיא וז הליהקבש ינפמ ,רייגתמה יח הב הליהקב אלש
 םרזה לש תודסומה לש היהת ףקת רויג תושעל ןתינ ךיא הערכהה .וב הרכה ךרוצל קפסי רבדה ,רכומ םרז ידי לע
 םהו ,ךשוממ דומיל םיללוכה ,םייניצר םירויג םה יתפשחנ םהילא םייביטברסנוקו םיימרופר םירויג יכ ןייצל שי .רכומה
 .תופרטצהל שממ לש הנווכ לע םיעיבצמ טלחהב
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 .תרחא תד ןבכ ומצע תא האור וניאש ימ קר היהי היילע יאכז :)0791 תנשמ תובשה קוח ןוקיתב

 בשחנ יהשלכ תד לש היתוארוה יפ-לעש ימ לכ תלסופ הנניא ,םייקה בצמל דוגינב ,ונלש העצהה

 באל ןב וא ,ידוהיכ ליעפ ןפואב ומצע האורה ךא ,תורצנל לבטוהש ידוהי ןוגכ .תרחא תד ןב

 םא ,הלא .ליעפ ימלסומ םייח חרוא םייקמ ונניא ךא ,ימלסומכ םאלסיאה יניעב הארנה ,ימלסומ

 םדא יכ םירובס ונא םגש אלא 13 .היילע יאכז ויהי ,ףיעסה לש םירחאה םיאנתב םידמוע םה

 תורשפאה תא םיקידצמ ונא יכ םא( לארשיל היילע יאכז תויהל ךירצ ונניא לאינד חאה תמגודכ

 ונניא תרחא תד לש םייתד םייח תוחרוא ליעפ ןפואב םייקמה םדא .)הב עקתשהל ול הנתינש

 םייללכה תונורקעה תרגסמב .ידוהיה םעה ןמ קלחכ םיידוהי םייח הב תויחל תנמ לע ץראל הלוע

.תובשה קוח יפל היילע יאכז תויהל ךירצ אל הזכ םדא – ונלש

 אולמב "ידוהי" ןיב הנחבהה תא תקזחמ איה ןכש ,היוצר הנניא ונתעצה יכ ונל רמאנ ,ףוסבלו

 אוהש ,"ידוהיה םעל ןב" ןיבו ,יסקודותרואה השוריפב הכלהה יפ-לע ידוהי אוהש ,הלימה ןבומ

 ןמ תעמתשמ .דבוכמ תוחפ ידוהי ,קפוסמ ידוהי ,היינש הגרדממ ידוהי - הנעטה יפ-לע ךכ –

 היהת :"יתימא" ןורתפ עיצהל הלוכי התייה רתוי השימג וא תיתריצי הבישח יכ הווקתה תרוקיבה

 תושיגה לכ לעו תודהיה ימרז לכ לע תלבוקמ היהתש ,תוידוהי לש ,הלילכמ ,תחא הירוגטק ונל

 לכש אלא .לארשי ימכחל ןוירוג ןב לש ובתכמב םג הלולכ התייה וז הווקת ,ןכאו .ידוהיה םעב

 ןויסינה יכו ,הזכ ןורתפ ןיא יכ הארמ וב תומייקה תויעבה לעו םייקה בצמה לע ונלש חותינה

 שי םא .ונייצש םיישקה תא הבינה "ידוהי" לש הדיחא הרדגהל השעמהו הבישחה תא םותרל

 ןורתפ לע ונינפב ועיבצה אל דוע לכ ,לבא .ףידע אוה יכ ונא םג הדונ לוגיעה תא עבריש ןורתפ

 םיפידעמ ונא .הב ךמות אוהש וז היהת הדיחאה הרדגהה יכ עיצמ דצ לכש אוה םייקה בצמה ,הזכ

 ןהב םינושה םירשקהה ןיב ןיחבמה ןורתפ ץמאלו ,תירשפא הנניא הדיחא הרדגה יכ תודוהל

 .הלא םירשקהל קפסמ ישעמ הנעמ תתל תנמ לע ,ידוהיה םעל םדא לש ותוכייש תלאש תלאשנ

 וא תוהזה תלאש לעו תודהיה תוהמ לע םייגולואיתהו םיירוטסיהה ,םייפוסוליפה םיחוכיוה תא

 םירשקהב תונתינ תונושה תורדגההש ןוויכמ .םירחא קוסיע ימוחתל הריתומ ינא תוידוהיה תויוהזה

 אלש ןוויכמו – םידוהי לש תוירוגטק יתש ססבל ידכ – יתעדל – ןהב ןיא ,םייפיצפס םיישעמ

 .התוערמ "התוחנ" תויהל הלוכי הנניא ןהמ תחא ףא אליממ ,תוירוגטק יתש תורצונ

תוטלחהה ילבקמ תוהזו םירדסהה תמר .2

 ושקתה ,ןתיברמ תא וא ,הז אשונב תויתוהמה וניתוצלמה לכ תא לבקל וטנש הלאמ םיבר

 קוחב ונגועי "ידוהיה םעל ןב" תרדגהו תובשה ןורקע קר :ונלש תוידסומה תוצלמהה תא לבקל

 ,תוימינפ תויחנהב אלא ,קוחב השעיי אל טוריפה ;תטרופמ אלו תיתרגסמ היהת הרדגהה ;דוסי

 וז ךרדב ועבקייש םייתוהמה הדימה ינק לע ;הלשממה רושיאב םינפה רש ידי לע הנלבקתתש

 ישוקל ,ןבומכ ,הרע ינא .תיטופיש תרוקיב היהת אל )םייפיצפס םירקמל םמושיי תלאשמ לידבהל(

 תוכייתשהה ןחבמ יכ צ"גב טילחה תמדקומ הקיספב .תמדקומה וז לע תרחואמה צ“גב תקיספ תא םיפידעמ ונא ךכב 13
284 צ"גב :תרחאה תדה ןמ רזגיהל ךירצ תרחא תדל / 365 צ“גב ,311 )1(זכ ד"פ ,םינפה רש 'נ קרלק 17 /  רגנילפרוד 77
 תדל תוכייתשהה תלאשל הבושתה םג תעבקנ םויהו ,וז הכלה התחדנ תרוקיב רחאל .99 )2(גל ד"פ ,םינפה רש 'נ
 ןיב תקולחמה ואר( תינוליח-תימואל וא תיתכלה וז םא רורב אלש אלא ,תידוהיה אצומה תדוקנ יפ-לע תרחא
 .)דרופסרב ןיינעב ןולאו קרב םיטפושה
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 יתד רזגממ אובל םיטונ םינפ ירש הבש ,ונלש תיטילופה תואיצמה עקר לע הלאכ תוצלמה לבקל

 תואיצמה םג .םיינויצילאוק םילוקיש ידי לע תוצלואמ תויהל תוטונ לארשי תולשממו ,ידרח ףא וא

 םייסקודותרוא םידסממ ישנא לש תולכנתה לש הרצק אל הירוטסיה שי לארשיב ןכש ,החונ הנניא

 לש תובש ךרוצל הרכהב ,םיתעל ,םירכינ םיישק שי םויה דע .םתסיפת יפ-לע לעופ ונניאש ימל

 תיארנ ונלש תידסומה העצהה ,הלא לכ תורמל 23 .ל"וחב םייסקודותרוא אל םירויג רייגתנש ימ

 תנמ לע תיחרכה התייהש ,הנוגת אלש הרשפ תעצה הנניא וז ייניעב ,ןכ לע .הקדצהל תנתינ יל

 ופוגל הפידע יל תיארנ ,היתונורסחו היתולבגמ לכ לע ,וזה העצהה .ינויח יל הארנה רדסה לבקל

 .םייקה בצמה לע ןיינע לש

 ,םויכ ."ידוהיה םעל ןב" לש הרדגהה םצע תא ןגעל שי הרדסה לש המר וזיאב הלאשל ,תישאר

 םיטרפ םג ומכ ,ויפ-לע היילעל יאכז ימו ,תובש ךרוצל ידוהי והימ לש הרדגההו תובשה ןורקע

 תא ןגעל םיעיצמ ונא .ליגר קוח – יתקיקח גרדמ ותואב םיאצמנ ,תוחרזאו תובש יבגל םירחא

 תא ריאשהלו ,ותוא ןיירשלו דוסי קוחב ונממ תונהיל יאכזש ימ לש הרדגההו תובשה ןורקע

 םיכירעמ ונא .ומצע תובשה ןורקע יבגל קפס ןיא .רתוי תוכומנ הקיקח תומרל םירחאה םירדסהה

 ףא רבעוי אוה יכו ,דוסי קוחכ ותקיקח רשפאל תנמ לע הז ןורקע לע תקפסמ המכסה תמייק יכ

 םעל ןב" תרדגה יבגל וז הדוקנב בצמה הנוש ילוא .ונתעצה יפ-לע שרדנה הזמ הברהב לודג בורב

 וא םילוקיש יכ םג ןכתייו .הנטק אל תקולחמ ררועי הזה ןויפאה יכ דואמ ריבס ."ידוהיה

 'ידוהיה םעל ןב' תרדגה ,תאז תורמל .הרדגהה תא תונשל ךרוצל וא ןוצרל ואיבי ונתשיש תוביסנ

 הדבועה ידי לע רומשל ונרחב תושימגה תא .התוא םג ןיירשל בושח ונל הארנ .העצהה בל איה

 תיזכרמה היעבה ,אליממ .הב עובק תויהל לוכי ונניאו ,הב עובק ונניא םירדסהה ןמ לודג קלחש

 וז הב הרוצה יבגל אלא ,הרדגהה לש תרגסמה תונורקע יבגל התייה אל ונלש םינוידב התלעוהש

 ל"וח ירויג ורכוי יכ חיטבנ ךיא ?תופרטצהה יכרד ןהמ .םישוריפו תויחנה תועצמאב ןכות אלומת

 םימכחותמ הפיקע ינונגנמ וחתפיי אל יכ ,ינש דצמ ,חיטבנ ךיאו ?םייסקודותרוא אלה םימרזה לש

 ומיאתי אל ךא ,תחא הצופת לש תיתליהקו תיתרבח תואיצמ לע תוססובמ הנייהתש ,תויחנהה לש

 ?תרחא הצופתל

 .דוסי קוחב ןיירושת תרגסמה .תונוש הקיקח תומר ןיב הריחב לש ןוכנ ןונימ טוקנל היהי ךירצ ןאכ

 םיינויצילאוק םיצוליא וא םינפ ירש ידי לע תולקב םתקיחש רשפאל אל בושחש םירחא םינייפאמ

 םה ןיאו ,םיינטרפו םישימג ,םיטרופמ תויהל םיבייח םירחא םירדסה .קוחב םילולכ תויהל ולכוי

 המרב הנעבקית הלאה תויחנהה יכ ץילמהל ,ןכל ,ףידע ונל היה הארנ 33 .תסנכה תקיקחל םימיאתמ

 הלאה תויחנהה יכ ונעבק ,חוכב הערל שומישמ ששחה תא ןיטקהל תנמ לע .הנשמ תקיקח לש

 םינפה רש לש ותוכמסב הנייהת אל ןה יכו ,בחר ירוביצ םוסרפ ןהל ןתניי יכ ,תופוקש הנייהת

 םייסקודותרוא אל םירויגב הלק הרכהל ךרדה תא חותפלו הז ןיינע רותפל תוכירצ ויה ס"שו רלימ תוכלה ,הרואכל 23
 לש דיבכמ שוריפל הקדצה האור ינניא ,"הציפק" ירויגב הרכה עונמל ןוצר ןיבהל ןתינ םא ףא .ל"וחב םישענש
 ךא ,םהלש םרזה יללכ יפ-לע ורייוגש םישנא לש יסקודותרוא אל רויגב הרכה ענמיש ךכ ,הליהקב רויגה תשירד
 .רויגל ד"יב םהלש םתליהקב אצמנ אלש
 ודוהב בצמה המוד ןיא .תונוש תוצופתב ידוהיה םעל רושקש ימ יוהיז לשו היילע לש תוידוחיי תויעב ןנשי ,לשמל ,ךכ 33
 רעש ,ידלנירוק ואר טוריפל .רבעשל תוצעומה תירב לש תומיוסמ תוליהקב בצמל םימוד םניא הלא ינשו .היפויתאב הזל
.971-481 'מע ,םימעה רבח תוצראמ היילעל םידמעומב ירלוסנוקה לופיטה להונ :ב"י קרפ דחוימב ואר .ינש
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 שורדל ןתינ ,ףסונ הרקב ןונגנמ ץוחנ םא .הלוכ הלשממה רושיאב םינפה רש לש אלא ,דבלב

 יכ התייה ונלש החנהה 43 .טפשמו קוח הקוח תדעו לש סחוימ בור ידיב םג הנרשואת תונקתה יכ

 םייתרבח םיכרצל םלוה הנעמ ונתיש םירדסה ץמאל קהבומ ינידמ סרטניא היהי הלא תודסומל

 .םיליבק ויהי וצמואיש םירדסההש ךכל הקיפסמ הבורע הנשי דבלב ךכב יכו ,םייתימא םיינידמו

 ןוגכ( םיטטרסמ ונאש תונבהה ןמ רומח ןפואב וטסי הנלבקתתש תויחנהה םא יכ ןייצל רתומל

 המכסהה .ולוכ ךלהמה תא שדחמ ןוחבל היהי ךירצ )םייסקודותרוא אל םירויגב הרכהה יבגל

 םויכ םייקה בצמה ןמ הערל הנשי ץמואיש רדסההש תורשפא לע תססובמ הנניא הזה ךלהמל

 רתוי היהי ץמואיש רדסהה יכ איה תשרופמה הנווכה ,ךפהל .םייסקודותרוא אלה םימרזה יבגל

.םייקה בצמה ןמ הלא םימרזל "יתודידי"

 תא םייטילופה םיפנעה לעו הלשממה לע ףוכאי ימ :תובשה תייגוסב הנורחאה הדוקנל העיגמ ינא ןאכו

 םאה ?תיטופיש תרוקיבל םיפופכ ויהי אל ועבקייש םיללכה יכ שארמ םיריהצמ ונא םא ,הלאה תונורקעה

 ינניא ?תולשממ לש תומחגל ,ונלש היווהב רתויב תוידוסיה תולאשה לש תעדמ הרקפה תאזה הצלמהב ןיא

 יניינעב צ"גב תוברעתה לש הירוטסיהה םג ומכ ,טילש ןיינעב ןידה קספ תובקעב ןויסינה ,ךכ הרובס

 יכ קפס ןיא .םייואר וא םייניינע קר דימת םניא הלשממה לש הילוקיש ,ןכא .יתדמע תא םיריבסמ ,רויגה

 ןנורתי לבא .םיינחוכ וא םייתגלפמ םילוקיש ידי לע תוענומ ,המצע תסנכה ףאו ,תולשממ םיבר םירקמב

 יוטיב )ילאיצנטופ ןפואב תוחפל( םהב שי ןכלו ,םייגוציי םיפוג םתויהב אוה תסנכה לשו הלשממה לש

 עבטמו חרכהב ,איה הלאכ תודסומ םיעיגמ הילא הנקסמה .תופדעהה לכלו תולוקה לכל ,םימרזה לכל

 תולשממ יכ איה הדבוע .תילארשיה תוירוביצב רכינ קלח לש הכימת הב שיש תיטילופ הנקסמ ,םירבדה

 יכ איה הדבוע ,ינש דצמ .לארשיב רויגה לע יסקודותרוא ןילופונומ ןתייש קוח קקוחל וחילצה אל לארשי

 ,ןיירושמ ונניאש תורמל ,תובשה קוח ."תיחרזאה הכפהמה" לש םייזכרמ תודוסי קקוחל וחילצה אל םג

 ויתוארוהמ קלח יכ הבחר המכסה םויה תמייקש תורמל תאזו .0591 תנשב קקחנ זאמ םיימעפ קר ןקות

 ןוקית אוה ,טילש ןיינעב ןידה קספ תובקעב 0791 לש הז ,םהבש בושחה ןוקיתה .םייוצר אל םיבצמ רצוי

 טפשמה תיב השע בוט םא הלאשל הבחרהב סנכיהל ןאכ יניינעמ הז ןיא .ןמזה ןחבמב בטיה דמע אלש

 הארנ ,דיתעל חקלכ 53 .הביגהש יפכ הטלחהה לע הביגהש תסנכה התשע בוט םאו ,טילחהש יפכ טילחהש

 קפס ןיא ."םיטיפש יתלב" ,טפשמה תיב תניחבמ ,ויהי הז גוסמ םיאשונ יכ שארמ םיכסהל ןוכנ יכ יל

 יגיצנ ידי לע הנערכותש ךירצ הלאה תולאשה םלוא .קבאמ היהיש בושחו ,קבאמ היהי הלא םיאשונב יכ

 ,םדא תויוכז יפ-לע תשרדנה ,הדיחיו תחא הבושת ןיא .תונורקע לש ןיינעכ טפשמה יתבב אלו ,רוביצה

 ינפב םישל בוט אל ,ךכש ןוויכמ .ידוהיה םעל ותקיז לשב לארשיל היילע יאכז ימ וא ידוהי והימ הלאשל

63 .לושכמ - הלוכ הרבחה ינפבו – טפשמה תיב

.טפשמו קוח ,הקוח תדעו לש ףסונ רושיא לע הצלמהמ ונענמנ ןכלו – הרקב לש ףסונ ןונגנמ שורד יכ ונרבס אל ,ונמצעלשכ 43
 םואלה ףיעס תקיחמ – ומצע ןוילעה טפשמה תיב עיצהש וז התייה רתויב הבוטה ךרדהש הארנ יכ ,הרצקב קר ןייצא 53
 התוויק תסנכהש אלא .הפוגל הב ןודל ךרוצה תקספהלו הריתעה לש הרוקיעל האיבמ התייהש הקיחמ ,םיבשותה םשרממ
 טפשמה תיב .איה התערכהל ןיינע לש ופוגל היצמיטיגל ןתייו ,שאה ןמ םינומרעה תא הרובע איצוי טפשמה תיב יכ
 אל הטלחה תועצמאב ,הפוגל הלאשה ןמ קמחתהל וליכשה אל בורה יטפושש אלא .תאז תושעל הצר אל – קדצב –
 לש ןידה יקספ רחאל ,רומאכ .יודנלו טנרגא – םיינוליחה טועימה יטפוש וצילמהש יפכ ,תוטיפש רסוח ימעטמ ברעתהל
 תדועתב "םואל"ה םושיר לטוב ,ץראב יסקודותרוא אל רויג רייגתהש ימל תוהזה תדועתב "ידוהי" םושיר ןיינעב צ"גב
 .ומצע םיבשותה םשרמב םייק ןיידע אוה .תוהזה
 תוסחייתהה תוינידמ תא וא הרומשאלפה ןוגכ תוצובק תיילע יבגל הלשממה תוינידמ תא םירקוס רשאכ םג תכמתנ וז הנקסמ 63
 לע צ"גב לע ךומסל היה ךירצו ,יטילופ חוכ ןהל ןיאש תוצובק ןה הלא ,הרואכל .םיארקהו םינורמושה ןוגכ תונטק תוצובקל
 םייוניש .תמיוסמ תוינידמ וצמיא תונוטלשהש םוקמ תוברעתה רסוח לש הנובנ תוינידמ הפ טקנ צ"גב ,לעופב .םהילע ןגהל תנמ
 הרוצ יכו ,תויהל ךירצ ןכא ךכ יכ יל הארנ .)תויתד-םינפ תויטילופ תוקולחממ ףאו( םייטילופ םיצחלמ האצותכ ומרגנ תוינידמב
 .הלש עוציבה ןיבו תלבקתמה הטלחהה ןיב )תמלשומ אל יכ םא( רתוי הבוט המילה םג החיטבמ תוערכה תלבק לש וז
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 היהי ונלש העצהב םבצמ יכ ובשחיש ,םייסקודותרוא אלה םימרזה יגיצנ וקדצי ,םיוסמ ןבומב

 תינורקע הכימת זירכהל לוכי הזו צ"גבל תונפל םילוכי םה םויכ ןכש ,םויכ םבצממ בוט תוחפ

 תובצקהב ןויווש ןוגכ םיניינעב תירשפא תויהל ךישמת צ"גב לש וזכ תוברעתה .יתד םזילרולפב

 תוכז וא הרכה םדאל תתל וברסי הנידמה תויושר םא המוקמב םג היהת וזכ תוברעתה ,'דכו

 ,הלאכ םימרז לש םיגיצנ ולכוי אל ,ונתעצה יפל יכ רבדה ןוכנ םלוא .הנצמואתש תויחנהל דוגינב

 האור ינניא ,רומאכ .הנצמואתש תויחנהה םצע תא טפשמה תיבב ףוקתל ,ועגפייש םיטרפ וא

 היילע יאכזכ תואריהל "תוכז" םדאל ןיא :המצעלשכ תיבויח האצות אלא ,יחרכה ןורסח וז הדבועב

 ידוהיה ביטקלוקל םישנא ףרצל החוכב ריכת יכ הנידמה ןמ עובתל םרז וא הצובקל וא ,הנידמל

 ,הנידמב םייטילופה םיפוגה לש תעדה לוקישב תואצמנה תוטלחה ןה הלא .הנידמה יקוח תרגסמב

 .תיטילופ תירוביצה הריזב תושעל ךירצ םהיתוטלחה לע קבאמה תאו

תוחרזאתהו תוחרזא )ב(

 – "היילע" ןיב הקזח הנחבה תריצי אוה ונתעצהב יזכרמ ביכרמ .תוחרזא ןיבו היילע ןיב הנחבה

 ונא .תיטילופ תופתתשה תוכז םג הנקמה ,תוחרזאה תשיכר ןיבו ,ץראב בשייתהל תוכז שומימ

 ןיב תוחרזאתהה ינונגנמב תוינויוושה תא ריבגהלו ,תוניצרב תילארשיה תוחרזאל סחייתהל םיעיצמ

 תובלתשה לש תמיוסמ הדימ לע עיבצהל םישרדנה ,םירחא םיחרזאתמ ןיבו תובש יפל היילע יאכז

 תוחרזאתה דוע היהת אל ,ונתעצה יפל .)תוחרזאה קוחל 5 ףיעס( היקוחלו הנידמל תוביוחמ לשו

 ריהצי בשותה םא קרו ,תולגתסה תפוקת רחאל אובת תוחרזאתה .תובש חוכמ תידיימו תיטמוטוא

 קוחל 5 ףיעס יפל תוחרזאתהל יאנתכ םישרדנה םיאנתה ,תינורקע .הירדסהלו הנידמל תונמאנ לע

 ,תוכמס םינפה רשל היהת ןאכ םג יכ ןבומ .תובש חוכמ חרזאתמ לע םג לוחל םיכירצ תוחרזאה

  .תוחרזאתה ךרוצל םישרדנה םיאנתה ןמ קלח לע רתוול ,םימיאתמ םירקמב

 תזרכהו ,התפשב תמיוסמ הטילש ,"היתודסומבו הנידמה תודלותב" תואצמתה ןוגכ תושירד יכ ןיוצי

 יאנתכ עבוק תוחרזאה קוח ,םויכ .םלועב תובר תונידמב תוחרזאתהל םילבוקמ םיאנת םה ,תונמאנ

 אל הז יאנת ,יללכ ןפואב יכ ונילע לבוקמ .תמדוקה ותוחרזא לע םדאה לש ורותיו תוחרזאתהל

 ותחפשמו הלועה יכ םירובס ונניא .תיניערגה ותחפשמ ינבמו תובשה ןורקע יפ-לע הלועמ שרדיי

 ץראל הרזח תורשפא רדעיה "תריצי"ו – תמדוקה תוחרזאה לע רותיו חכונ ,ץראב ראשיהל וצרמותי

 תוחרזא לע רותיו שורדל היהי ןתינ ,תאז םע .וז השירד לע רותיו ךות – ונלקה ןכל .רוקמה

 םויכ םג גוהנכ ,םימיוסמ םידיקפת יולימל יאנתכ ,תילארשיה וזל תפסונ תוחרזא לע וא ,אצומה

 תא ונרבגה ,ךדיאמ .םימיוסמ םיינוחטיב םידיקפת וא טפוש ,תסנכ רבח ןוגכ םידיקפת יבגל

 תעידי"ב קפתסהל אלו ,הפשב "תמיוסמ הטילש" שורדל בושח ,ונתעדל .הפשה רושימב השירדה

 לש אלמ שומימב הז ביכר לש ותובישח תא שיגדהל ןוצר ךותמ תאזו ,קוחב םויכ תשרדנה– "המ

 .תוחרזאה תויוכז

 תויוגייתסה יתש ועימשה הלאו ,תסנכ ירבח תצובק ינפב הז קרפב וניתועצה תא ונגצה 0002 ץיקב

 םישדח םילוע סייגל יואר אל היפל הנעט התלעוה ,תישאר :תולגתסהה תפוקת רבדב ונתעצהל
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 םהו תוחרזאה תוכז םהל תינקומ אל רשאכ - הצרא םתיילע רחאל ךומס ,ונייהד – יאבצ תורישל

 קר תלטומ הנניא לארשיב אבצב תורישה תבוח יכ ריכזהל בושח .תוריחבב עיבצהל םיאשר םניא

 תבוחל המודב( תורחא תוצראב םג אלא ץראב קר אל רבדה ךכ .םיבשות לע םג אלא ,םיחרזא לע

 .תוחרזא םהל ןיא םא םג יאבצ תורישל םישנא סייגלמ תיטפשמ העינמ ןיא ,ןכל .)םיסמ םולשת

 דחוימה יטילופהו ינוחטיבה בצמהו לארשי תנידמב הבוחה תוריש יכ רבדה ןוכנ ,תאז םע דחי

 רוטפי ל"הצב אלמ תורישל סויג יכ םיעיצמ ונא ,ןכל .וז הלאשל הנוש תוסחייתה םיקידצמ ,ץראב

 .תולגתסהה תפוקתמ םדא

 תושעיהל לולע םישדח םילוע לש תוחרזאתהה יקוחב הזכ יוניש יכ ששחה םג הלעוה ,תינש

 תא שילחהלו ,םימעה רבחמ םילועה תוגלפמ לש ןחוכב עוגפל תנמ לע ,םיילרוטקלא םילוקישמ

 םג ,תאז םע דחי .ונתעד לע הזכ לוקיש ונילעה אל ונא יכ הדונ .לארשיב םייתד אלה תוחוכה

 הלילש לע רבודמ אל יכ רורב .ענכשמ ותוא ונאצמ אל ןיידע ,וילא ונביל תמושת התנפוהשמ

 ,םילועה תוצובק לכ לע לוחי אוה ,יונישה לבקתי םא .הקנעוה רבכש תוחרזא לש תיביטקאורטר

 קזח אוה תולגתסהה תפוקת ירוחאמ דמועה לנויצרה ,יתעדל .תיתד הקיז וא אצומ לדבה ילב

 ךירצ ונניאו לוכי ונניא ורצונש תויפיצמו רצונש בצממ תונשל אלש ןוצרה ,הלאכ תוביסנב .ןוכנו

 .אבהלו ןאכמ יטפשמה בצמה לש ןוכנ יונישמ תוענמיה קידצהל

 ומכ אלש – חרזא לש תלוכיל רושק םילוע לש תוחרזאתהל םיפסונ םיאנת תבוטל ףסונ לוקיש

 תנידמ יכ יוצר .ךשמהב הז אשונב קוסעא .וידליל םג תילארשי תוחרזא קינעהל – בשות לש

 תועקתשהו תולגתסה לש ןחבמב דמע אל ןיידעש ימל תכל תוקיחרמ הכ תויוכז קינעת אל לארשי

 .הז לוע לש תועמשמה המ העידי ךותמ ,התוחרזא לוע תא ומצע לע לבקל שרדנ ונניאו ,לארשיב

 יכ ונשגדה ךא – ונידי-לע תועצומה תושירדב הדימעמ רוטפ תתל םינפה רשל םירשפאמ ונא

 םירוטפ ונתניי וב בצמ עונמל תנמ לע תאז – "תמצמוצמ הצובק"ל וא "םדא"ל ןתניי רוטפה

.םיפרוג

 

 הנקמ לארשי חרזאו ,"םדה ןורקע" לארשיב טלוש ,םייקה קוחה יפל .חרזא ידי לע תוחרזא תיינקה

 ץוחמ דלונ דליה רשאכ .לארשיל הקיז ןיא )דליל וא( הרוהל םא םג לארשיב דלונש ודליל תוחרזא

 חוכמ השכרנ וז םא קר והרוה לש תילארשי תוחרזא חוכמ תילארשי תוחרזא ול הנקות ,לארשיל

 םיחרזא םירוהל( לארשיל ץוחמ הדיל חוכמ ותוחרזא תא שכרש הרוה .ץומיא וא הבישי ,תובש

 ךכ .לארשיל ץוחמ םידלונ םמצע םה םג רשאכ וידליל תוחרזא תונקהל לוכי ונניא )םיילארשי

 ,ןייבניש לאומש ,רענה 73 .ינקירמאה ןידה תמיאמ ונלצא טלמנש ינקירמאה רענה ןיינעב היה

 לככ( השכרנ ויבא תוחרזאש ןוויכמ ,ויבא לש תילארשיה תוחרזאה חוכמ תילארשי תוחרזא שכר

 התייה ומא רשאכ לארשיב הדיל חוכמ וא )4491 תנשב לארשיב דלונ ויבא( תובש חוכמ )הארנה

 םש ומיקהו ,תונכש תונידמב תוכורא םינש וררוגתהש םייברע םיחרזא ,ותמועל .תילארשי תיחרזא

 הז בצמ ,ונתעדל .לארשיב םתחפשמ תא חרזאל םישקבמ םה רשאכ ישוקב םילקתנ ,הלודג החפשמ

2816 פ"ע 73 / .526 )1(גנ ד"פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ןייבניש 89
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 ,ףסונ יאנתכ שורדלו ,הדיל חוכמ תוחרזא לש הינקהה תלוכי תא תוושהל םיעיצמ ונא .יוצר ונניא

 הזה יונישה תרטמ .הנידמה בשות םג אוה םא קר ודליל תוחרזא קינעהל לכוי חרזא יכ ,יללכו

 .לארשיל שממ לש רשק ןכא ול שיש ימל קר השעית הדיל חוכמ תוחרזא תרבעה יכ חיטבהל

 תא דבאמ ונניא הזכ םדא ןכש )טנדוטס ןוגכ( ינמז ןפואב ל"וחב אצמנש ימב עגפי אל הז יוניש

 םבורו ,"םידרוי" ירחא בקעמ ןיא םויכ ןכש ,הז ןיינעב רתוי דיפקהל היהי ךירצ .לארשיב ותובשות

 ןפואב תורחא תוצראב םיאצמנ םה םא םג םיבשותה םשרמב םיבשותכ םמושיר תא םירמוש

 ,תאז םע .יוצר ונניא הז בצמ יכ ונל הארנ .םהייח זכרמכ ןתוא םיאורו ,ןתוחרזא תא ולביק ,עובק

 ול ןיא םא תילארשי תוחרזא שוכרל בשות ונניאש לארשי חרזא לש ודלי לכוי ויפל גירח ונעצה

 ולחוי תוחרזא חוכמ תוחרזא תיינקה יבגל םירדסהה יכ חיטבהל םג דואמ בושח .תרחא תוחרזא

.םואל וא תד לדבה ילב ,םיחרזאה לכ לע הוושב

 תיטמוטוא תוחרזא םע תבשייתמ הנניאו ,תוחרזאתהב הריתי הדפקהב תכמות וז הדוקנ םג ,רומאכ

 .םילוע-םירגהמל תידיימו

 הפיקע רשפאל אל בושח :םה ונתוא םיחנמה תונורקעה .לק אלו בושח ףיעס והז .תוחפשמ דוחיא

 לש תינקומ תוכזב תוריכמ ןניא םלועב תונידמה בור .ןיאושינ תועצמאב הריגהה תוינידמ לש

 ןיאושינה םא ,ללכ ךרדבש אלא .גוז ינבל עבק תובשות ןתמ וא חורזא ןהילע "תופכל" ןהיחרזא

 תפדעה תועצמאב החפשמ תמקהל םתוכז תא שממל ןהיחרזאל תורשפאמ הלא תונידמ ,םייניצר

 לש תויעב ןהב ןיאש תונידמב םג בצמה הז .הדובעו תובשות תונוישר תקנעהבו הריגהב גוזה ינב

 םיחרזא לש תוכזב תיטמוטוא הרכה ,ונלצא .לארשיב ומכ תבכרומ תיפרגומד תואיצמ לשו תופיפצ

 לש שומימל חתפ חותפל הלולע ,הלבגה אלל ,םגוז ינבל עבק תובשות ףא וא תוחרזא תונקהל

 ידמ לק חתפ רוציל ףאו 83 ,)םילטובמ יתלב םיפקיהבו – לעופב הרוק ןכאש יפכ( "תלחוז הביש"

 הלא םייללכ םילוקיש .החפשמ תמקה לש םילוקישמ אלו םיילכלכ םילוקישמ תענומה הריגהל

 לש השדחה תוינידמה לע ,ןכל ,םיכרבמ ונא .םיידוהי אלו םיידוהי םיחרזא לע הווש הדימב םילח

 תילארשי תוחרזא םירזה םגוז ינבל קינעהל תוכז ןיא םיידוהי הנידמ יחרזאל םג היפל ,הנידמה

 93 .תובש חוכמ

 יבגל תעד לוקיש הנידמל ונקיש םירדסה קוחב עובקל אוה ונידי לע עצומה ןורתפה ,םאתהב

 אשניהל רחובש ימ יכ רוכזל ךירצ .ינויווש ןפואב לעפויש ךירצ הז תעד לוקיש .הילא הריגהה

 יכ םא ,גוזה ןב לש ותנידמב אקווד ררוגתהלו חרזאתהל תוסנל לוכי ותנידמ חרזא ונניאש םדאל

 תריחב לש "תיעבט" תוגלפתהל הנאבת תויעבטה תויטנה יכ חינהל ןתינ אל ,ונרוזא לש תואיצמב

 לארשיב ררוגתהל השקב םמיע ואיבי הלאכ ןיאושינ ,םיבר םירקמב יכ ריבס .םירוגמ םוקמ

 וז הפדעה םלוא ,גוז ינבל הפדעה תנתינ וב ,םייקה בצמה לע רומשל שי ןכל .הב חרזאתהלו

 הרמחה :םיאניתשלפ תוחרזאתה תמילבל תינכותה" ,םלעומ .מ ,רתיה ןיב ,ואר "תלחוזה הבישה" לע הבחרהל 83
.20.5.42 תונורחא תועידי ,"ןאכ רבכ הבישה תוכז" ןמשיפ .א ;20.4.92 ץראה ,"םירושיאב
 ןבל תונקהל לכוי לארשי חרזא לכ היפל תיטרפ קוח תעצה שיגה יביט דמחא כ"חש ךכל םרג "ןשי"ה יטפשמה בצמה 93
 ינבל תוחרזאתה להונ :722 'מע 'ז חפסנ ,ידלנירוק ואר םייקה יטפשמה בצמל …תובשה קוח יפ-לע הלוע לש דמעמ וגוז
 .9991 ,תוחרזאה קוחל 7 ףיעס יפל םילארשי םיחרזא לש םגוז
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 תשרודו ,הילא הריגהה יסופד לע הנידמה תטילש רשפאמה תעד לוקיש לש תרגסמב קר תשמוממ

 םג לוכי עצומה יטפשמ בצמה .קוחב םיעובקה תוחרזאתהה יאנתב תיללכ הדימע גוזה ינבמ

 ךרטצנו ,ןטקי העפותה ףקיה ,הרקי ךכ םא .םייביטקיפ ןיאושינל םויה םייקה ץירמתה תא ןיטקהל

 החפשמ תמקהב יתימא סרטניא שממל תנמ לע הריגהב רבודמ םהב םירקמה םע קר דדומתהל

 לוקיש .םייקה רדסהה ןמ תולועה תויזכרמה תויעבב קר ונתעצהב ונקסע ונא 04 .הנידמה חרזא םע

 םימיאתמ םירקמב .וניעב דמוע ןבומכ – םייתצובק וא ,םיישיא םירקמל – םינפה רש לש ותעד

 הנצפותש תויללכ תויחנה תעיבקל אלא ,ישיא תעד לוקיש לש רומישל אל הפדעה היהת יכ יואר

 םילוכי םניאש גוז ינב םה הלאכ םיללכ לוקשל ןתינ םהב ,םיבצמל תוטלוב תואמגוד .רוביצל

 תרשמ םנב רשא ,תובש חוכמ היילע יאכז לש םירוה וא ;םיינימ דח גוז ינב תוברל ,אשניהל

 .'וכו )ינוחטב תוריש תרגסמב לפנ וא( אבצב

 ןוצרל המלשהכו ,ןויגיה ותואל םאתהב .ץראל םילועל תובש חוכמ תוחרזאתהל תוכזה םוצמצ

 םעל ןב קר יכ ,םייקה יטפשמה בצמל דוגינב םיעיצמ ונא ,תובשה ןורקע תלוחת תא םצמצל

 קוח חוכמ הב חרזאתהל יאכז - היילע ךרוצל ל"וחמ הילא עיגמ ,רמולכ – הצרא הלועש ידוהיה

 אלו ,"םילוע"כ ובשחיי אל הב וחרזאתהו ץראל ועיגהש םישנא וא ,ץראב ודלונש םידוהי .תובשה

 לכב הצרא ועיגהש םירז םג ךכ .תיניערגה םתחפשמ ינבל תוחרזאתהו היילע תויוכז קינעהל ולכוי

 ,קוחה תושירד יפל חרזאתהל ולכוי – םידוהי וכפה ךכו רייגתהל ורחב ץראב םתויהבו ,איהש ךרד

 .תובשה קוח יפ-לע היילע יאכז ויהי אל םלוא

 ,חרזא ידי לע תוחרזא תקנעה ןיינע תא םישיגדמ םה ,תישאר .תורושק תורטמ יתש הלא םיפיעסל

 םא םג ,תיניערגה םתחפשמ ינב תא םמיע איבהל היילע יאכזל רשפאל ןוצרה .ליעל ונרכזה ותוא

 רומשל םגו םתוכז תא שממל היילע יאכזל רשפאל ןוצרמ עבונ ,ידוהיה םעל םמצעב םיכייש םניא

 ,םידוהי אל וא םידוהי ,לארשי יחרזא לע לקהל המוד ןויגיה ןיא .תויניערגה םהיתוחפשמ לע

 תולקהה םע ,תוחרזאתהה לולסמ תא רובעל םיכירצ הלא .םירז גוז ינבל "היילע" תויוכז קינעהל

 ששחה תא דואמ םצמצמ הז ףיעס ,תינש .הנידמה יחרזא לש תיניערג החפשמ ירבחל וב תויונמה

 םדא םהבש םירידנ םירקמ ויהי יכ ןכתיי .הריגהה תולבגה תא ףוקעל הקינכטכ ץראב םירויגל

 ולרוג תא רושקל תונכב הצרי זאו הדובע וא רוית תורטמל לארשיל עיגי ידוהיה םעל ןב ונניאש

 לש ךילהת רובעי םדאה יכ רתוי יואר ,הלא םירידנ םירקמב םג ,םלוא .וצראב ידוהיה םעה לרוגל

 ידיימו ריהמ םשרמכ "קזב" רויגב שומיש תושעל לכוי אלו ,םיקודקדהו םיללכה יפל ,תוחרזאתה

.ותחפשמ ינבל ילואו ול - תילארשי תוחרזאל

 לארשי יחרזאל ואשינש םירכונ גוז ינב לש תוחפשמה דוחיא ילהונש ךכ לע הדמעש ,הקמטס תכלה תובקעב ,ןכאו 04
 ,להונל .תוחרזאה קוחל 7 ףיעס יפל םילארשי םיחרזא לש םגוז ינבל תוחרזאתה להונ 9991 תנשב אצוה ,םיהז ויהי
 ןבומ .הדיחא הרוצב הלאכ םירקמב ולפטי ןכא יכ ,וינפ לע ,חיטבמ להונה לש ומויק .722-332 'מע ,ידלנירוק ואר
 להונ .הרדסהה גרדמ תלאש בוש הלוע ןאכ .םינוש םיגוסמ םינמזומו םינימזמב לעופב וגהני ךיא תעדל השק יכ
 וצפוי אל הלאכ םילהונש ךכל םעט םיאור ונניא .תופיקש רסוחמ םג לובסל לולע אוה .הכומנ תוטלובמ לבוס
 בוט אל יכ םשוריפ ,תושימג רומשל ךרוצהו םירדסהה לש טוריפה תמר יכ תויהל לוכי ,ינש דצמ .בחר ןפואב
 .הנשמ תקיקחב לולכ היהי הז גוסמ רמוחש
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רויגו םשרמ )ג(

יללכ .1

 תוחפלש ינפמ תיתייעבו הנועט איה םיבשותה םשרמב םושירה יבגל תקולחמה ,םייקה בצמב

 ,לארשי חרזא ונניא ,יסקודותרוא אל רויג ךמס לע ,ידוהיכ םשריהל הצורש ימ ,םירקמה ןמ קלחב

 תלאשב םלועמ קספ אל צ"גבש תורמל .תובש חוכמ תילארשי תוחרזאל יאכז ךופהל וז ךרדב ץפחו

 ידוהיכ םשריהל יאשרש ימ יכ טילחהל לכוי ךיא רורב אל ,רומאה גוסה ןמ רֵג לש תובשל תואכזה

 ,טפשמה תיבב םויכ תודמועה תוריתעב ,ןכאו .תובשה קוח יפל היילעל םג יאכז ונניא םשרמב

 שי .)תובש םג עובתל הנווכב ךא ,תובש ךרוצל אל ילוא וא( תובש ךרוצל ורייגתהש הלאכ םג שי

 תא איבהל לכוי ץראב רייגתהש ימ םג ,הכ דע שרופש יפכ תוחפל ,םייקה קוחה יפל יכ רוכזל

 .)רתוי תמצמצמ תוינידמ התע תגהונ הז ןיינעב ,רומאכ ,יכ םא( תובשה קוח יפ-לע ותחפשמ

 ימ .הצרא עיגהש ינפל קר תובש ךרוצל תוקפנ היהת םדא לש ותודהי תלאשל ,ונתעצה יפל ,רומאכ

 .רחאל תובש תויוכז קינעהל לכוי אלו ,ומצעב ת ּובשל יאכז היהי אל ,ךרד לכב ,ץראב ידוהי היהנש

 ויפ-לע םואלהו תדה םושיר תאו – ץראב רויגה תלאש תא תקתנמ ונלש העצהה ,תורחא םילמב 14

 הלאש ,ןכל ,תייהנ ץראב רויגה תלאש .הלש תונורתיה דחא ךכב םיאור ונאו ,תובשה תלאשמ -

 יאשר ימו תודהיה ימרז ןיב סחיה תלאשב תילמסו תינורקע הדמע תטיקנב אוה התובישח רקיעש

 ונאו ,םשרמה תלאשב תאטבתמ וז תילמסו תינורקע הדמע .ידוהיה ביטקלוקב םישנא לילכהל

 24 .הלילכמ השיג הב םיטקונ

 – ןותנח ירויג תשרפ בגא בטיה םיגדהל ןתינ םואלו תד יטרפ לש םושירה ןיינעב ךובמה תא

 .תוכורא םינש צ"גב ינפב הבצינ םהב הרכהה תלאשש ,םיצמואמ םידלי לש םייביטברסנוק םירויג

 תוארלו ,םואלה םושירו תדה םושיר ןיב ןיחבהל ןתינ יכ היה טילש תשרפ לש םיחקלה דחא

 רובע ,אליממו .הזה ןויערה תא קוידב הללש תסנכה תבוגתש אלא .ינוליח-ימואל ןיינע ןורחאב

 ןהש תורדגהה ,ןמעטל ,ןכש ,הליעומ הנניא םואלו תד ןיב הנחבהה ,תויסקודותרוא אלה תועונתה

 לש בור תעדב ערכוה ןותנח ירויג ןיינעב .תוימואל קר אלו תויתד תורדגה ןה םידוהיל תונתונ

 ףא ,תובש יאכזכ ותחפשמ ינב לכ תא איבהל היה לוכי רייגתהש ימ ,רבעב .הלשממה תוינידמ התנוש הז ןיינעב םג 14
 הדבועה לשב תחא החפשמ ינב םישנא לש תולודג תוצובק לש היילעל ,םיתעל ,םרג רבדה .ורייגתה אל םמצע םה םא
 ץעויה תעד תווח לש דמעמ לביקש ,2791 תנשמ תובשה קוח שוריפ-לע הססבתה וז תוינידמ .רייגתה םהמ דחא יכ
 עבק 1002 תנשב .םידליה לש םתדיל עגר לע אלו םדאה לש ותיילע עגר לע לח "ידוהי לש ןב" ויפל ,הלשממל יטפשמה
 באהש רחאל דלונש ימ קר החפשמה ףיעס יפ-לע תובש תויוכזל יאכז יכ ,ךשוממ ןויד רחאל ,הלשממל יטפשמה ץעויה
 תוחפל ,תוינידמה יוניש לש תויקוחב קפס ליטמ ומצע ידלנירוק .312-512 'מע ,ידלנירוק ואר תעדה תווח יתשל .רייגתה
 לע רקיעב ,ןשיה שוריפה ןמ רתוי קוחה חור תא םאות שדחה שוריפה ,יתעדל .79-001 'מע :צ"גב רושיא לביק אל דוע לכ
 .דבלב הריגה ךרוצל רויג לש םירקמ יובירל איבמה תיתרבחה תואיצמב יונישה עקר
 ןה הבושח ןבומכ איה ,ץראב השענ הז םא םג ,יסקודותרוא אל רויג יפ-לע "םידוהי"כ םשריהל תורשפאה 24
 םימרזל ןהו ,םידוהיכ םשריהל םיאשר םהש ךכל "תימשר" הרכה לבקל םיצורו ,רויג לש סקט ורבעש םיטרפל
 אל םא םג ידוהיכ הזכ םושירל תורחאו תויתרבח תויועמשמ תויהל תויושע יכ ןייצל שי .םתוא ורייגש תועונתלו
 ,ללכ ךרדב ,שרודה( ץומיא לע לקהל יושע הזכ םושיר יכ ןכתיי ,לשמל ,ךכ .תיסקודותרואה הכלהה ידי לע רכוי
 אל םירויגב הריכמ איה ,דחמ .הציפק ירויגב ךרוצה תא תרתיימ ונלש העצהה .)ץמואמהו ץמאמה ןיב תדה תוהז
 רבודמ רשאכ ,תובש יכרוצל ,ל"וחב ושענ םא םג ,םהב ריכת אל איה ,ךדיאמ .םשרמ יכרוצל ץראב םייסקודותרוא
.הילא "ולע" אלו לארשיב ויהש םישנאב
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 וא ימרופר בר ידיב ריוגש ימ יכ – דרלגנא טפושה לש תקלוחה ותעד דגנכ – םיטפוש הרשע

 34 .תוהזה תדועתב ידוהיכ םשריי לארשיב יביטברסנוק

 םואלה ףיעס תקיחמ איה עוציבל רתויב הלקה העצהה .תונוש תועצהמ תועצה ולעוה םינשה ךשמב

 ןיינעב צ"גב .1002 תנשמ הקוחה תדעו תטלחהב העצוב רבכ וז ,רומאכ .דבלב תוהזה תדועתמ

 ןהילע ,רתוי תוילקידר ,תורחא תועצה .םיבשותה םשרממ םג םואלה ףיעס תא קוחמל עיצה טילש

 ,וז העצה יפל :תויברעמ תוצראב בצמה תא תומאות ,רואיכלמ לאכימ רשה ןגס הנורחאל רזוח

 ןוירוג ןב ריבסה 8591 תנשב .םיבשותה םשרמ ךותמ ואצוי םואלה םושיר ןהו תדה םושיר ןה

 לבקל הבריס תסנכה ,רומאכ .ןוחטיב ימעטמ ,ץראב תמייק הנניא וז תורשפא יכ לארשי ימכחל

 ןיינעב טילחהל ךרוצה תא רתייל ךכו םואלה םושיר תא קוחמל ןוילעה טפשמה תיב תעצה תא

 םשרמה ןמ םואלה םושיר תאצוהל ותודגנתה תא ינוחטיבה דסממה ריסה ,רתוי רחואמ .טילש

.תוהזה תדועתמו

 ףאו תוכירצ ןניא תימואלו תיתד תוהז לש הלא תולאש יכ ,תובשה קוחב ןוידה בגא ,רבכ יתרהבה

 יכ הארנ .תובושחו תוקומע תולאש ןה הלא .טפשמה יתבבו טפשמה ידי לע ךתחיהל תולוכי ןניא

 םעב תונוש תוצובק ןיב רתויב הקומע תקולחמב תויונש ןתויהב ,הירוטסיהה ידי לע קר וכתחיי

 רשק ילב ,ידוהיה םעה ינב לכ לש םתנידמ תויהל הרומא לארשי תנידמש ינפמ אקווד .ידוהיה

 וזה תקולחמל סנכיהל – הנממ עובתל ונל רוסאו – הל רוסא ,הלא דוסי תולאשב םהיתושיגל

 .הדמע תטיקנ לש ךרדב

םואלה םושיר .2

 :דבלב יקלח ןורתי שי םשרמה ןמ םואלה ףיעס תא קוחמל העצהל ,םייקה בצמב ,הז עקר לע

 ידוהי אוה יכ ןעוט ךא ,ותדב ידוהי ונניא יכ תקולחמ ןיאש ימ יבגל הלאשה תא תרתופ איה

 ןימינב ידלי .תובש ךרוצל וז הירוגטקב הרכה ןיא אליממ ,0791 ןוקית ירחא ,םויכ לבא .ותוימואלב

 חוכמ ,ןוקיתה ירחא ץראל תולעל םילוכי ויה ,הידוהי-אל םאלו ידוהי באל םינב ויה רשא ,טילש

 הרישי תוכז – ושקיבש תא םהל תנתונ התייה ונתעצה אקוודו ,)א4 ףיעס( החפשמה ינב ףיעס

 םירוהל היה אל ,הרקמ ותואב ."ידוהיה םעה ינב"כ םמצע תוכזב היילע יאכזכ הצרא תולעל

 תיבב ןקלחב הנורחאל וערכוהש תוריתעה ,תאז תמועל .םתדב םג םידוהיכ םהידלי םושירב ןיינע

 םה יכ םינעוט הלא .ל"וחבו ץראב ,םייסקודותרוא אל םירויג לע ןלוכ תוססובמ ןוילעה טפשמה

 הנידמה יבגלו – םהיבגל תרתופ הנניא םואלה ףיעס תא קר קוחמל העצהה ןכלו ,םתדב םג םידוהי

 44 .היעבה תא -

0705 צ"גב 34 / 59  1092, / 293 א"ע ,79 / 2002 )לע( קת ,םינפה רש 'נ 'חאו תובדנתמו תודבוע םישנ תעונת – תמענ 99 ( 1  ) 436 
.23 הרעה ,12 'מע ,ידלנירוק םג ואר .)20.2.02 םוימ הטלחה(
.םש 44
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 םואלה ףיעס תקיחמ ,"ידוהי והימ" תלאשל הנידמה תסינכו תקולחמ עונמל הצורש ימ רובע ,ןכל

 ,םשרמה ןמ םואלה ףיעס תקיחמל תונורתי שי ,ימעטל .אלמ ןפואב הדובעה תא השוע הנניא דבלב

 אקווד אלא ,םידוהי יבגל קר אל היעב רצוי םואלה ףיעס ."ידוהי והימ" הלאשה תפיקעל רבעמ

 תוצראל םיכייש ויה םה .םתדב םידוהי םניא םה .לארשיב םייחה םידוהי-אל לש םיבר םיגוס יבגל

 םהל השקו םיילארשי םיחרזא םה ;םאצומ תוצראל תיביטקא הקיז םהל ןיא עגרכ םלוא ,תונוש

 םה ,וזכ הירוגטק שי ונלש םשרמבש ןוויכמ .תימואלה םתוהז תלאשל תענכשמ הבושת תתל

 ."םילארשי"כ םשריהל ,םיכלוהו םילדג םירפסמב ,םיצור םה .םהיבגל הרדעהב חונ אל םישיגרמ

 היהיש חישל חתפ םיחתופ ונא ,תילארשי תוחרזא קר אלו ,ילארשי םואל םג היהי םאש אלא

 קר אלו ,ימואל לדבה שי םאה ,ילארשי םואל שי םא .התע ונל שיש הזמ רתוי דוע לבלבמ

 םיברעה לש םואלה םאה ?םייתפרצ-םידוהי וא םיינקירמא-םידוהיו םילארשי-םידוהי ןיב ,יחרזא

 לש העצההש ןבומכ ?ילארשי-יניטסלפ ילוא וא ילארשי-יברע ,יניטסלפ ,יברע אוה לארשיב םירגה

 תויוכייתשה לש הקומעה תועמשמה תא תלטבמ הנניא ,לבקתת םא םג ,םשרמה ןמ םואלה תקיחמ

 תיתדה םתוהזב האורה הסיפת לע םישנא ךנחלו ךישמהל ,היהי ךירצ ימעטלו ,היהי ןתינ .תוימואל

 םושירב הוולי הז יתוהז ןויד יכ חרכה ןיא לבא .םהייח תוכיא לש בושח ביכרמ תימואלה וא

 .הנידמה םעטמ ךמסומ

 תיטנוולר תויהל הכירצ הנניא םיבשותה לש תימואלה תוהזה ויפל – הז ינורקעו יללכ ןועיטש אלא

 יכ הנה )םידוהי יבגל תוחפל( ךכל הביסה .אלמ ןפואב לארשיל םיאתמ ונניא - הנידמה תניחבמ

 הכירצ וז תואכזו ,תובשל תואכז רידגהל ךרוצ שי ,תובש ןורקע לש ומויקב םיצור ונא דוע לכ

 וב ילארשיה טפשמב דחא רשקה תוחפל היהי ,תורחא םילמב .תידוהי תוימואלל הרושק תויהל

 תבוטל ןועטלו ךישמהל היה ןתינ ,תאז תורמל .םדא לש תימואלה ותוהזל תיטירק תובישח היהת

 יבשות לש טועימ לע לח תובשה רשקה יכ הנעטה ךמס לע םשרמב םואל לש םושירה לוטיב

 הנעט וז .ויבגל תיטנוולר הנניא תובשה תלאשש ימ יבגל תוהז עובקל בייחמ ונניא ןכלו ,לארשי

 .םשרמב םואלה םושיר לוטיב תבוטל בושח ןועיט תססבמ איה ייניעבו ,לקשמ תדבכ

 תיטפשמ הבושת ןתממ ענמיהל לכות אל לארשיב טפשמה תטיש יכ הדבועה רואל ,תאז םע דחי

 ,םשרמב םואלה ףיעס לע רומשנ םא יכ רורב ,תובש ךרוצל תידוהי תוימואל תרדגהל יהשלכ

 ךירצ אוה תוחפל וא ,תובשה קוח יפ-לע תולעל יאכזש ימ לש ונויפאל ליבקמ תויהל ךירצ אוה

 םשרמב םואלה םושיר ךשמה לע הליחת ונצלמה ,המכסהל עיגהל תנמ לע ,ןכאו .ומע בשייתהל

 ,היהת הירוגטקה :תדה םושיר יבגל ונתוא וחנהש הלאל םימוד תונורקע ךותמ ,תוהזה תדועתבו

 וברעתה ןאכש אלא .תובש יכרוצל ונעבק התוא וזל ההז היהת איהו ,"ידוהיה םעל ןב" ,םצעב

 רבדה תועמשמ ןכש ,"ידוהיה םעל ןב" םואל לש תצבשמב םושרל רשפא יא .תירבעה הפשה יללכ

 "ידוהי" לש תיסקודותרוא-תיתדה תועמשמה ןיב לובלבה תייעב תרזוח זאו ."ידוהי" ,םצעב ,איה

 לבא ,"ירבע" ןוגכ ,תרחא הלמב רוחבל ונבשח ."ידוהיה םעל ןב" לש רתוי הבחרה תועמשמהו

 םעל ןב ,ידוהי – תוירוגטק שולש ןיב לובלב רצוויי זאו ,המצע לשמ תויועמשמ וז הלימל םג

 היהי הז םושיר ךא ,םואלה םושיר תא רומשל שי יכ איה ןדמ ברה לש ותנקסמ .ירבעו ידוהיה

 ןכש ,רתוי דוע לודג לובלב תריצי היהת הזכ םושיר לש תועמשמה ,ימעטל ."לארשי םע – םואל"
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 תוחרזאהש ךכב הטושפ אל היעב שי ,הז יוניש ילב םג ."ילארשי" םשרייש םואלה היהי השעמל

 םינעטמ ול שיש ידוחיי עבצב העובצ ,תד וא םואל תניחבמ תילרטיינ תויהל הרומאה ,תילארשיה

 ,ידוהיה םעה לע רבדמ אוה םא ,"לארשי םע" לע רבדמ והשימ רשאכ ,תעדל דואמ השק 54 .םיידוהי

 תא תללוכה ,הלוכ תילארשיה המואה לע וא ,לארשיב ידוהיה םעה לע וא ,תוצופתבו לארשיב

 הייטנה תא תקזחמ קר וזה העצהה .תומימעה תא ריהבמ ונניא רשקהה םג ,םיתעל .היחרזא לכ

 ימואלה דוסיה יבגל תועמשמה .םואל ןהו תוחרזא ןה תויהל הלוכי תוילארשי יכ בושחל תנכוסמה

 .תכל-תקיחרמ איה ,לארשי-ץראב םידוהי לש תימצע הרדגהל תוכזהו ,תידוהיה הקיזה לש

 .םיכסהל אל ונטלחה הב הדיחיה הדוקנה וז ,הז אשונב ונתעצהמ הלועש יפכו ,רומאה רואל

 ,זאמ תונשנו תורזוח תועצהלו ןוילעה טפשמה תיב לש ותעצהל ילוק תא תפרצמ ינא טקש בלב

 .תוהזה תדועתבו םיבשותה םשרמב םואלה םושיר תא לטבל הצילממו

 ,"תילרטיינ" הנידמ תויהל הכירצ וא הלוכי לארשיש ךכב תרמוא ינניא יכ ריהבהל הצור ינא

 תא יתסיפת .ןוכנה אוה ךפהה .היבשותו היחרזא לש תוימואלה וא תויתדה תויוהזה תוטרפומ הבש

 םעה לש תינידמה תימצעה הרדגהה שומימב עויס ללוככ הדיקפת תא האורה הנידמכ איה לארשי

 תימואלה תוהזה תא אלמ ןפואב םיטירפמ םניאש םירדסה תמייקמ םג לארשי( .ותדלומב ידוהיה

 שי ,לארשיב .םשרמב םושיר בייחמ הנידמה לש דיקפת לכ אלש אלא .)הב יברעה טועימה לש

 תויוגלפתהב םג ומכ( תויתדו תוימואל תויוהז יפ-לע הייסולכואה תוגלפתהב ,רחאו ירקחמ ,בר ןיינע

 רקחמ יכרוצל הלא םינותנ זכרל טלחהב ןתינ םלוא .)תיתוברתו תיתדע הקיז וא אצומ םוקמ יפל

 ,ץראב .םיבשותה םשרמב הלא םיטירפ לש בייחמ םושיר תשרוד הנניאש הרוצב ,תוינידמ תעיבקו

 תוכשלו ןיסולכוא ידקפמ תועצמאב הלאכ םינותנ םיזכורמ ,םלועב תורחא תוצראב םג ומכ

.הקיטסיטטסל תויזכרמ

תדה םושיר .3

 ,צ"גבב התע תודמועו תויולתה תוריתעל םאתהב ,רואיכלמ לאכימ רשה ןגס לש ותעצה ,רומאכ

 לכ ןהב ,ברעמה תוצרא יגהנמ לע ךמתסמ אוה ךכב .םשרמב תדה םושיר לוטיב תא םג תללוכ

 תואצומ ןניא הלאכ תויוהז ,תורחא םילמב .הנידמה תניחבמ תוטרפומ תויחרזא אלה תויוהזה

 לש םהייחב יזכרמו בושח דיקפת תואלממ ןה םא ףא ,היקוחבו הנידמה ימושירב ימשר יוטיב

 לש םשרמב תויולת ןניא תויתד תויוהז .יחרכה ונניא םשרמב תד םושיר ,תינורקע ,ןכאו .םישנאה

 ,וזככ ,הנידמל .ןהיבגל עירכמ ונניא ףא הנידמה םשרמו ,וב יולת יתלב ןפואב תומייק ןה .הנידמה

 םינותנב יטסיטטסה ןיינעה תא .היבשות לש תיתדה תוהזב ןיינע תויהל בייח אל ,ינורקע ןפואב

 םייקה יטפשמה בצמה ,בושש אלא .םייתרגשה םידקפמה תועצמאב גישהל ןתינ הייסולכואה לע

 הנקמ הנידמה ןכש ,הזכ םושיר בייחמ )ישיא דמעמ יניינעב םייתד ןיד יתבל ןילופונומ שי וב(

 הרובק ןוגכ םיאשונב םירדסהה םג ,ךכל רבעמ .םדא לש תיתדה ותוכייתשהל תוימשר תואצות

 יכ וצר אלש ינפמ ראשה ןיב התחדנ העצהה ."הדוהי" ,המקוהש ינפל ,הנידמל אורקל עיצהש ימ היה יכ ריכזהל יואר 54
 ."םידוהי" וא "הדוהי יחרזא" וארקיי ,םידוהי אלו םידוהי ,הנידמה יחרזא לכ
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 םושיר ןוגכ םיירודיס םיניינעב ןידה אוה .םדא לש ותד יוהיז לש תיסחי הטושפ תלוכי םיבייחמ

 הביס ןיא ,תאז םע דחי .םשרמה ןמ תדה םושיר תקיחמ לע הצילממ ינניא ,הז םעטמ .רפס יתבל

 תוססבמה תויארה דועית ידכ ךות ,םשרנה תרהצה יפ-לע ,תלבוקמ תרגסמב ,םינותנ וב םושרל אל

.םושירה תא

 ובצמ תא הנשמו יסקודותרוא אל רויגב רייגתהש ימב תעגופ איה יכ הנעטה העצהה דגנ העמשוה

 ימ םשרנ ,התע דע .ל"וחב רכומ םרזו תרכומ הליהק ידי לע עצוב רויגה םא רקיעב - הערל

 ונתעצה יפל דועב ,ולש עקרה לש הניחב רשפאש ףסונ עדימ םוש היה אלו ,ידוהיכ ךכ רייגתהש

 םה םלוא ,םידוהיכ הלאכ םירייגתמ לש םושיר היה ,ןכא .וז הנעט תלבקמ ינניא .הזכ עדימ היהי

 ,םשרמה יפלכ תונדשחו ןומא רסוח רצי םושירה .םיינברה ןידה יתב ידי לע םידוהיכ ורכוה אל

 ולכוי ,התע .םידוהיכ הלאכ םירייגתמ ומשריי ונתעצה יפל םג .הייעטה וא תועט לש ששח ררועו

 םושירהש אלא .לארשיב יסקודותרוא אל רויג ורייגתהש ימ םג היעב לכ ילב םידוהיכ םשריהל

 תעדל לכויו ,רייגתה םשרנה יכ תעדל לכוי ,םשרמה לא השיג ול היהתש ימ .ףוקש היהי הזה

 – ול היה םא םגו ,הלא תודבוע ריתסהל ןוצר רייגתמל ןיא ירה .רייגתה ןכיהו ותוא רייג ימ םג

 אלה רויגה לש ופקות יבגל תקולחמה תא ריסהל לוכי ונניא םושירה .ימיטיגל היה אל הז ןוצר

 ידוהיכ םשריי ימ העיבקה לע ןילופונומ תיסקודותרואה השיגל תתל אל לוכי קר אוה .יסקודותרוא

 .םשרמב

 לכוי ץראב יסקודותרוא אל רויג רייגתהש ימ םגש ךכב אוה ונתעצה לש תונורתיה דחא ,רומאכ

 רויגה ךרד ןויצ ךות ,"ידוהי"כ )וב ראשיי םא( םואלה טירפב ןהו תדה טירפב ןה ,םשרמב םשריהל

 הצילממה ,ןמאנ תדעו לולסמ תא ףידעהל םירייגתמל הצלמהל יתפרטצה ,תאז תורמל .ומוקמו

 .רויגל ףתושמ ס"יב לש ותחיתפ ידכ ךות ,רייגמה ד"היב לע יסקודותרואה ןילופונומה תא רומשל

 לש םבלל הניבמ ינא .הצלמהה לע ונילהש םייסקודותרוא אל תועונת לש םיגיצנ ויה ,עבטה ךרדב

 ללוכ ,הרכהב תכמות ינא .ןמאנ תדעו תוצלמהל סחיה חתפתה הבש הרוצה ןמ םיבזכואמה הלא

 ףרטצהל הצורש ימל רשפאל יוארש ינפמ ,תישאר .ץראב םייסקודותרוא אל םירויג לש ,םושירב

 תוחפל ,יסקודותרואה רויגה ,רתוי בושח ,לבא .ותליהק יניד יפל רייגתהל תיסקודותרוא אל הליהקל

 וידלי תא ךנחלו תווצמ רומשל רייגתמה תא בייחמ ,םינברה ןמ קלח לצא לעפומ אוהש יפכ

 אוהש וא ,רייגתהל לוכי ונניא תווצמ רומשל דתעתמ ונניאש ימ יכ איה האצותה .יתד ךוניחב

 הצור אוהש תמחמ קר לטובי ורויג יכ ששחל ףופכ דימת אוהו ,רייגתהל תנמ לע רקשל בייח

 איה תירקיעה תופרטצהה ךרד םא .תווצמ רומשל ךרוצה ילב הלעפמב ףתוש תויהלו ץראב תויחל

 שורדל הביס לכ האור ינניא – תווצמ םירמוש םניא ץראב םייחה םידוהיה בור םאו – תיתד ךרד

.יסקודותרוא םייח חרוא אקווד םהל וצמאי יכ םיפרטצמה ןמ

 תופרטצה לש תחא הרוצ קר שי .הלאכ םילוקישמ העבנ אל ןמאנ תדעו יבגל ילש הצלמההש אלא

 הנידמה לש קוח םוש .הדבוע וז .תיסקודותרואה תופרטצהה ךרד וזו ,םימרזה לכ לע תלבוקמה

 ימל היהי רתוי לק .הלודג תיסקודותרוא הליהק ץראב שי .התוא ונשי אל תינידמ המכסה םושו

 יתנייצ ןכל .תיסקודותרואה הכלהה יפ-לע תרכומה הרוצב םג ידוהי היהי םא תאזה ץראב יחש
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 .םייסקודותרוא רויגל ןיד יתבו םיגיהנמ לש םתשיגב טעמ אל תינתומ הלש תוליעיה יכ הצלמהב

 םייחה ,םשוריפ יפ-לע ,םידוהי אלה םישנאה רפסמ תיתועמשמ ןטקי יכ תמאב םיצפח הלא םא

 תובייחתה אלל םג תופרטצה םהל רשפאל ידכ המיאתמה תושימגה תא תוארהל וכרטצי םה – ןאכ

 תורוקמה הכלהב םנשי יכ הנימאמ ינא .)ללכב יתד וא( דיתעב יסקודותרוא-יתד םייח חרוא רומשל

 ,ליגרכ ,היעבה .לעופב ךכ םילעופה םייסקודותרוא םינבר שי יכ יל עודיו ,וזכ השיג םירשפאמה

 רחא תויהל ,ןבומכ ,לכוי תיסקודותרוא רייגתהש ימ .העשה ךרוצב הרכהו – תוגיהנמ לש היעב איה

 ץראב םיידוהי םייחב רוחבל םג לכוי אוה .ותריחב יפל תיסקודותרוא אל הליהקב אלמ רבח ךכ

 םה תידוהיה הליהקה ןמ קלחכ ץראב םייח ,וז הניחבמ 64 .יהשלכ תיתד הליהקל רשק םמיע ןיאש

 .ידוהיה םעל תופרטצהל הפיאשה תוניצר לע עיבצמה "ףסונ המ רבד"

 החיכש ךא ,םירשקה המכב ררועתהל תולוכי הלאכ תולאש .םיניטק רויג לש וז איה תדחוימ היגוס

 תוחפשמ וא םיטרפ ידי לע םיצמואמה ,םידוהי םניא םבורבש ,ל"וח ידלי לש םרויג תלאש דחוימב

 ץראב הצמואש הדלי הריוג ובש הרקמב צ"גב לש תוברעתה בינה ףא הז ןיינע 74 .לארשיב תוידוהי

 םירוהה יכ ררבתהשמ תובוחרב ינבר ןיד תיב ידי לע לטוב הז םלוא ,ל"וחב יסקודותרוא רויג

 לטבל ןיא יכ עבקו ,תוטוב םילמב ןידה קספ תא לטיב צ"גב .תווצמ ירמוש םניא םיצמאמה

 םירוהמ שורדל ,הלאכ םירקמב ,םוקמ ןיא יכ הארנ 84 .וירחאל תוררבתמה תודבוע ךמס לע רויג

 םירוה לש םתוכז תא דגונ רבדה יכ הארנ .םה םהייח תוחרואל דגונמה ךוניח םהידליל ונתי יכ

 םייסקודותרואה ןידה יתב יכ ,תד שפוח ילוקישמ ,אצמיי םא .םדלי ךנוחי הב ךרדה תא עובקל

 ,םוקמ לכמ ,הז עקר לע .רחא ןורתפ היעבל אוצמל ךרוצ היהי ,הלאכ םידלי רייגל םינכומ םניא

 רוחבל םהל תרשפאמ ונתעצה .יסקודותרוא אל רויג םיפידעמ םיצמאמ םירוה יכ אלפ הז ןיא

 ,ןישוריגו ןיאושינ לש תולאשב ךורכה ישוקה תא רתופ רבדה ןיא םלוא ,םשרמ ךרוצל הזכ רויגב

 .הז ןיינעב םייקה בצמה יפל

ויתולבגמו םשרמה תונימא .4

 ומכ( םייקה קוחה םנמא .יטסיטטס קר תויהל לוכי ונניא םשרמה יכ םג םשוריפ הלאה םירשקהה

 סיסב תא רצוי ןיידע םשרמה םלוא 94 ,תוקפנ ,ומצעלשכ ,םושירל ןיא יכ שרופמב עבוק )ונתעצה

 ומצעלשכ ול ןיאש םשרמב םג ,ןכל .לח אוה ןהילעש תולאשב רתויב יזכרמהו לודגה םינותנה

 ןיינע קר תויהל לוכי ונניא תימואל וא תיתד הצובקל ךיישכ םדא לש םושיר ,תויטפשמ תואצות

 לש ותוכייתשה תעיבקל סיסב תאז לכב שמשמ םשרמה רשאכ רמוחו לק ."תימצע הרדגה" לש

 רויגה רחאל ךישממ רייגתמה םא )יסקודותרוא אל רויג לע םג לוחי הזש החינמ ינאו( רויג לוספל היהי ןתינ םלוא 64
 לע שוליב וא חוקיפ דדועל הנווכ ןיא יכ ןבומ .תרחא תד לש תווצמהו םיגהנמהו םינחלופה תא ליעפ ןפואב םייקל
 וא ,תירוקמה ותד תווצמ תא םייקל ךישמהל רחבי רייגתמש ךכב תילילפ הריבע לכ ןיא .ורייגתהש ימ לש םהייח תוחרוא
 םא דחוימבו ,הלאכש תודבוע וררבתה םאו ,תודהי םע תבשייתמ הניא וזכ תוגהנתהש אלא .תפסונ תדל ותד תא רימהל
 .רויגה תא לטבל העינמ תויהל הכירצ אל – תושחכומ ןניא ןה
.48-39 'מע ,ידלנירוק ואר םיניטק רויג תייגוסב יללכ ןוידל 74
3203 צ"גב 84 /  .808 )3(המ ד"פ ,תובוחר ירוזאה ינברה ןידה-תיב 'נ תינולפ 09
 תוירוגטקה ןיב ןיחבמ םייקה יטפשמה בצמה .ןישוריגו ןיאושינ יניינע תעיבקל ףקות ול ןיא יכ שרופמב עבקנ ףאו 94
.ןאכ הז ןיינעל סנכא אל .םהלש תוקפנה ןיינעל םושירה לש תונושה
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 תנווכמ הנניא איה .םייסקודותרוא אלה םימרזה לע םג תלבוקמ וז העיבק יכ הווקמ ינא .םדא

 "םירויג" לש תורשפאה יפלכ תנווכמ איה .דיתעב ורכויש םירחא םייניצר םימרז דגנ וא ,םדגנ

 תוארל םינכומ םניא רתויב םינריתמה םיסקודותרוא אלה ףאש תוצובק ידי לע ,םייארחא אל

05 .םידוהיכ םתוא

 ענמי יסקודותרואה השוריפ יפ-לע הכלהה תא םאותה םושיר קר יכ הנעטה תא תלבקמ ינניא

 תוכורא םינש ךשמ יח ידוהיה םעה .)תבורעת יאושינ לש הנכסה תא וא( ןיסחוי ירפסב ךרוצה תא

 ,ץראב םג .תידוהי אל הרבח ךותב תויח םלועב תוידוהי תוליהק ,םויכ םג .תידוהי-אל הרבח ךותב

 םיניחבמה םיינוציח םינייפאמ שי דימת אלו ,םידוהי אל לש םדצל םייח םידוהי ,תרבוג הרוצב

 ,וניניעב ,םיקידצמה םימעטה ןמ דחא איהו ,לארשיב תיסחי השדח איה וז העפות( הלאל הלא ןיב

 ונניא ףאו – היהי אל םשרמה ,הלא םיאנתב .)ידוהי ונניאש ימל תובש תויוכזב הרכהה תלבגה

 ןיינע םה הלא םיכילהת .תוימואל-ץוח וא תויתד-ץוח תויורשקתה ינפמ םוסחמה - תויהל לוכי

 םהלש תיתוהזהו תיתוברתה תופיצרל םמצע םישנא םיסחיימש תובישחב רקיעב רושקה ,בכרומ

 .םהיתוחפשמ לשו

 תויוהזה לש תובישחה תא םישיגדמה םימרוג םה ,םימושיר ףאו ,תורגסמ יכ קפס ןיא ,ינש דצמ

 יבגל קר ויהי אל הלא םימושיר יכ רוכזל בושח ,הנידמבש אלא .ןרומישב םיעייסמו תודרפנה

 יכ ןכתיי .היחרזאו ץראה יבשות לכ יבגל םיליבקמ םינותנ לולכל בייח היהי םשרמ .םידוהי

 תוידוהי-םינפ תוקולחמ לש תוחכונה תא םצמצל היהי בוט ,ידוהיה דוחייה תרימש תניחבמ אקווד

.הנידמה לש םיימשרה םיכמסמב

 תדועתב אלו( םשרמב םואלו תד לש םושירב ךישמהל ונילע רזגנ םא ,הלאה םירבדה לכ ירחא

 תוילמסה תויועמשמלו ,העטמ יתלבו ןימא עדימב ךרוצל בוט ןורתפ תנתונ ונלש העצהה ,)תוהזה

 םואלה םושיר ךשמהל בוט ןורתפ ונידיב שי יכ הרובס ינניא .תידוהי תוכייתשה לש תובכרומה

 ,תוחפ תוכובס תויעבה תד יבגל .ולוטיב לע הצילממ ינא ןכלו ,תויושיגרה לכ לע הנעיש ,םשרמב

 "לרטני" הזכ םושיר ,רומאכ .ונעצהש דוסיה יווקל םאתהב ,תדה םושיר ךשמהל העינמ ןיא ןכלו

 תודסומו הנידמה תודסומ ןיב תיתיזחה תושגנתהה תא ענמיו ,תובשה תייגוסמ םשרמה תלאש תא

.ל"וחבו ץראב ,םירויג לש םתורשכ יבגל םייתד

םשרמל תושיגנ .5

 םשרמה :עמשמ .םויכ םימייקה םיללכה יפל היהת עדימהו םשרמה יטרפל תושיגנה יכ םיעיצמ ונא

 ימשור וא םינפה דרשמ ןוגכ תויושרל וא ,םיוסמ טירפב ןיינע לע עיבצהל לוכיש ימל חותפ היהי

 תימצעה ותרדגה לע ותוללכב רוביצל עדימ רוקמ תויהל לכוי אל םשרמה ,תורחא םילמב .ןיאושינ

 תותכ תוארל אל ,צ"גב רושיא ולביקש ,הלשממה תוטלחה לע בושח ידוהי רוביצ ברקמ האחמ התייה אל ,רומאכ 05
 יכ הנעטה תא המיגדמ וז הדבוע .םידוהיכ הירגינב וביא טבש ירבח וא םייחישמ םידוהי ,םיירבעה םישוכה ןוגכ
 ימ ,הלא םירשקהב ,עירכת הנידמה יכ סונמ ןיא – ידוהי םדא לש ותויהל תויטפשמ תואצות עבוק קוחהש םוקמ
 דוע לכ לארשיב לוחל לוכי ונניא םיאלמ "הטרפה" וא "הדרפה" לש ןורתפ .הלא םיקוח ךרוצל ידוהיכ בשחיהל לוכי
 .היקוחב תוידוהיל והשלכ דוחיי רומשל תשקבמ איה
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 ,םדא םע םירשק חתפל םא הטלחה ןוגכ ,"תויתרבח" תוטלחה ןיינעל .הל סיסבה לעו םדא לש

 תויהל םיכירצ רוריבה ינונגנמ אליממ יכ הארנ – ןיאושינו הבהא ,תורבח ירשקל חתפתהל םייושעה

 םיטרפ ןהב תורבחב תוכורא םינש םייח תווצמ ירמוש םידוהי .םשרמה יטרפב ןויע רשאמ םינוש

 ךירצו ןתינ לארשיב םג .םישרדנה םירוריבל םיכרד םיאצומ םהו ,םשרמב םייוצמ םניא הז גוסמ

 יפל ,היהת לארשיב .ןומא לע ססובמ תויהל בייח אליממ םישנא ןיב םיסחיה םקרימ .ךכ לועפל

 .םשרמב םיעיפומ הלאש יפכ וילע םינותנה קיתעת תא םדאה ןמ שקבל תורשפא םג ,ונתעצה

 רשק חתפתי םא ותחפשמלו תווצמ רמוש םדאל םרגיהל םילולעה באכבו רעצב שאר הלקמ ינניא

 יבגל תודבועה ויה םא יכ חינהל ריבס .ידוהי אלל ויניעב בשחנה םדא ןיבל וניב קזח יטנמור

 םיכורכה באכהו תוטבלתהה ומעו ,ענמנ רשקה היה ,הליחתכלמ תועודי גוזה ןב לש ותודהי )יא(

 םשרמב תוטרופמה תודבוע ךיא תוארל השקש אלא .םייח תוחרוא יונישב וא תצלואמ הדירפב

 תועסמ וכרעי ,םיינחורה וירומ וא ,הריעצה וא ריעצה ירוהש ןויערה .הז ןיעמ אשונב עייסל תויושע

 לפטל הנוכנה ךרדה יכ הארנ .ליעומ יתלב אוהשמ תוחפ אל השקו עיתרמ םהירבח ירחא שוליב

 תוחרוא לש םדקומ רוריבבש הלודגה תובישחל םמצע םיריעצה תא ליגרהל איה הלאכ םיבצמב

 והער ינפב דחאה גיצהל םילוכי גוזה ינב ,ךרוצה תדימב .םהילא םיברקתמ םהש הלא לש םייחה

 .םהלש םשרמה יטרפ תא

 סנכיהל ללכ םירמייתמ ונניא .םי ינמ הקומע איה "ידוהי והימ" תלאש :בוש שיגדא ,הז קרפ םויסל

 רשפאל אוה תושעל םישקבמ ונאש לכ .הב עירכהל םיסנמ ונניא אליממו – וז הנמא תרגסמב הרוריבל

 .ונלוכל ינויח תפתושמ תינידמ תרגסמ לש הרומיש .תודהיה לש םינוש םימרזל ףתושמ ינידמ םויק

.תויתוהזו תויתד תולאשב עירכהלמ ,תלכשומו תעדומ הרוצב ,ענמית תרגסמה םא קר גשות וז הרטמ

ד"סב
ןדמ בקעי

1 המדקה

 ורמאנש העשב .)תואמצעה תליגמ( "תויולג ץוביקלו תידוהי הילעל החותפ אהת לארשי תנידמ" 

 הל הצוחמו תינויצה העונתה ךותב ,ןכא .ידוהי והימ לכל רורב היה ח"שת רייאב 'ה -ב ולא םירבד

 םרט 'ידוהי והימ' הלאשה לבא ,תבייחמ איה המו תודהי יהמ הלאשה רבדב תועדה יקוליח ובר

 ."הצרא תולעל יאכז ידוהי לכ"ש קר עבק י"שת תנשמ תובשה קוח .םלוע לש וללחב הרסינ

 םיחרזא תויהל םיאכז םידוהי םניאש ימ םגש ,לכל רורב היה הנידמה לש התמקה םע רבכ ,םנמא

 ,הנידמה תמקה ברע 'ילארשיצרא ןיתנ' היהש ימ לכש ,רורב ןפואב רידגה תוחרזאה קוח .הנידמב

.תילארשי תוחרזא ול קנעותו הנידמה חרזאל השעיי ,םידוהי םניאש ףא ויה הז ללכבו

 לוכי אוה ןכו רחא םואל לכל וא ידוהיה םואלל ןב תויהל יושע ילארשי חרזאש ,אוה ךכמ אצויה

 ןיבל תוחרזאל תואכז ןיב לדבההש ,רמול ןתינ .תרחא תד לכל ןב וא תידוהיה תדל ןב םג תויהל

.ךכ לע ול הנותנ יתדות .רחש ןב ריאמ ידי-לע הבתכנ המדקהה 1
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 .תוידוהיל תוילארשיה ןיב ידיתעה תומיעה לש םידסיימה תובאה ןיב היה 'תובש'ל תואכז

םואלו תד

 חאה 2 .ןזייאפור תשרפב התיה 'ידוהי והימ' תלאש ביבס תוחורה ורעס הבש הנושארה םעפה

 בשות היהש ,ןזייאפור .תילותק-תירצונה תדל ותד תא רימהו תידוהי החפשמל דלונ ןזייאפור לאינד

 ןדש ןוילעה טפשמה תיב .ומואלב ידוהי ךא ותדב ירצונכ םשרהל שקיב ,תובר םינש ךשמב לארשי

 םלועל ,ותד תא רימהש ימש ,רשיה לכשה ןמ ,ותנבהל וחקלנ םבורש םיקומינמ עירכה וז השרפב

 לע ססובמ היה ןידה קספ לש ובורו ,תוטעמ ויה תויטפשמה תוקמנהה .ידוהיכ בשחהל לכוי אל

.דחי םג םואלהו תדה תא הכותב תדגאמ איהש ךכב תידוחיי תידוהיה תוהזהש ,הרכהה

.םירבד המכב דואמ הנוש ןוילעה טפשמה תיב לש וכרד התיה ךליאו ןאכמ

ידוהיה תרדגה

 היוג אשנ הלה 3 .טילש ןימינב לש ותריתע ןוילעה טפשמ תיב ינפב ןוידל העיגה ח"כשת תנשב

 וידלי תא םושרל שקיבו הצרא טילש בש םינש רפסמ רובעכ .םידלי רפסמ םהל ודלונו ל"וחב

 לש קוחד בורב הרוה טפשמה תיב .ץראה הרעס וז השרפ לע .ידוהי אוהו ליאוה םידוהיכ

 לע ,וילאמ ןבומכ ,בוסנ ירוביצה חוכיוה .םידוהיכ םידליה תא םושרל העברא דגנכ השמח

 ללכ טפשמה תיב יכ ,התיה םיטפושה בור תעד .תודהי יהמו תידוהי תוהז לש תינורקעה הלאשה

 קר תמכתסמ הלאשה םיטפושה לש םדידל .תינורקעה הלאשב תירוביצה תקולחמב ברעתמ וניא

 ,עבק טפשמה תיב .וינפל תרסמנה העדוהה ביטב רוקחלו שורדל םושירה דיקפ לש ותוכמסב

 ,ותעדוה יפ-לע שקבמה תא ,אופא םושרל דיקפה לע .תיטופיש תוכמס לוטנ אוה םושירה דיקפש

 .המרמ השעמ ןאכ שיש לכ ןיעל יולג ןכ םא אלא

 איהש ידכ ,הכלהל תונפל שקבתה הרואכל .'ידוהי והימ' קוחב רידגהל ףוחד ךרוצ הרצי וז הקיספ

 דלונש ימ" קר אוה ידוהי ויפ-לעש ,תובשה קוחל ןוקית לבקתנ תאז םוקמב ךא .ידוהי והימ רידגת

 ,תובשה קוחל ףסונ ןוקית לבקתנ הז דצל ."תרחא תד ןב וניא אוהו ,רייגתנש וא הידוהי םאל

 ןיעמ קוחב רצונ ,תורחא םילימב .ידוהי לש דכנלו דליל םג הילעה יאכז לגעמ תא ביחרהש ןוקית

 ףיעס דעוי ותעשב .קוחה תרדגה יפ-לע ,םידוהי םניאש ימ םג הצרא תולעל םיאכז ויפלו ,סקודרפ

 ,הכלהה יפ-לע םידוהי ויה אל םקלחש ףא לע ,םתודהי לשב ופדרנש תוצעומה-תירב ידוהיל הז

 .םתודהי םושמ לארשי תנידמב טלקמ ושקיבו

 והימ הנידמה יחרזא רובע רידגהלו תונושה תוצרפה תא םותסל רומא היה קוחב ןוקיתה ,הרואכל

.םירחא ויה םירבדה לעופב .ידוהי

27 א"ע 2 / .8242 )4(זט ד"פ ,םינפה רש 'נ ןזייאפור 26
85 צ"גב 3 / .)"טילש ןיינע" :ןלהל( 774 )2(גכ ד"פ ,םינפה רש 'נ טילש 86
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4 ן"ונה תונש

 לע להנתה קבאמה רקיע .תובשה קוחל ןוקיתל ביבסמ ירוביצה סומלופה ךשמנ הנש 02-כ ךשמב

 .רייגתמה לש ותודהיב ריכהל הנידמה תא בייחמש רויגה ביט והמ עבוק וניא קוחה .רויגה תרדגה

 רייגתמה תא םושרל הנידמה תא בייחי הכלהה יפ-לע רויג קרש ,קוחב עובקל וסינ תויתדה תועיסה

 לע קוחה ביבס ירוביצה קבאמה ףירחה ן"ונה תונשב ,דגנמ .םדיב ולע אל ולא םיצמאמ .ידוהיכ

.יתכלה אל רויגב הרכההו תודהיה תרדגה ויטביה ינש

 תונש עצמאמ לחה .םימעה רבח תוצראמ הילעה לש אצוי לעופ הרקיעב התיה הנושארה היעבה

 םרפסמ .תובשה קוח חכמ הילע יאכז אלא ,םידוהי םניא ץראל םיעיגמש םילועה תיברמ ן"ונ-ה

 .אוהש גוס לכמ רויג ךילה רובעל ןינועמ וניא הז רוביצ לש עירכמה ובור .000,053-כב דמאנ םויכ

 .םהירוה תדל םאתהב תויבלס-וברפ תויסנכ ץראב םימיקמה ףא שי ולש םיינוציקה םיקלחב

 דחוימב( םקלחו ,ןאכ עקתשהל םישקבמ םקלח .ברעמל חונ הציפק שרק איה לארשי תנידמ ,םרובע

.ברעמה לש תורישעה תוצראל האלה ןאכמ רגהל םישקבמ )ינוחטיבה בצמה חכונל

 ,עירכה ,םיקספ לש הרושב ,טפשמה תיב .רויגה תרדגהב רכינ םוסרכ לח תירוביצה הריזב הז דצל

 ,ןוילעה טפשמה תיב הרוה ז"משת תנשב .םושירה ךרוצל רכוי יביטברסנוק וא ימרופר רויג םגש

 הזכ רויג לש הלאשב טפשמה תיב ןד אל זא 5 .ףקת ל"וחב השענש יביטברסנוק וא ימרופר רויגש

 תישארה תונברה קר ץראב יכ ךכב ריכהל רוביצב תונוכנ הנשי יכ ןיבהל היה ןתינ תאז םע .ץראב

 ןידה קספ תא רשיא ןוילעה טפשמה תיבש רחאל ,הנורחאל הצרפנ וז הנבה .ךכב ןודל תכמסומ

 השענש יביטברסנוק וא ימרופר רויג םג ויפל ,רלייז ידרו ,םילשוריב יזוחמה טפשמה תיב אישנ לש

6 .םידוהיכ םירייגתמה תא םושרל רשפאמ ץראב

 וניא םושירה דיקפ .דבלב יטסיטטס םינותנ ףוסיא אלא וניא םושירהש ,התיה טפשמה תיב תנעט

 אבשמ" לשמל ,ןיעל תקעוז הריתסה ןכ םא אלא ,םשרנה לש וירבד תא ןוחבל יאשר וניאו ךירצ

 ,שמח ןב דליכ םשריהל ץפח אוהו ,ריגב םדא ,קפס אלל ,וינפ הארמ יפל אוה רשא םדא וינפל

 קדצי הזכ הרקמב ?אוה תימרת לש השעמ - םדאה השעמו בזוכ אהי םושירהש ןאכ שי קפס המ

7 ."םיטרפה תא םושרל ברסי רשאכ דיקפה

 ונילע המוש .טילש תשרפב ח"כשת תנשב רבכ טקנש הדמעה תא טפשמה תיב ןאכ טקנ השעמל

.וז הדמע לש הביט לע דומעל

 ןד קר אלא ,'יוארה רויגה והמ' תינורקעה הלאשב עירכמ ונניא אוה יכ ןעוט טפשמה תיב

 הריתומ וז הדמע יכ ורמאיש ףא ויהיו תילרטיינ הדמע וז ,הרואכל .םושירה דיקפ לש ותוכמסב

 תודהיהש תולאשב העירכמ הניא םנמא וז הדמע תמאד אבילא .להנתהל ירוביצה חוכיול םוקמ

 .תוידוהיל תוילארשיה ןיבש תומיעב העירכמ איה ךא ,ןהב תטבחתמ

 ךרואל .תוימואלל תוחרזאה ןיבש הפיפחה רסוח הרצונ הנידמה םוק םע קר ,םירבדה חתפב רומאכ

 תומיב לעמ הנידמה לש יתוברתהו ירוביצה בחרמב הז תומיע להנתה הנידמה לש המויק תונש לכ

 לש םיעשתה תונש :עמשמ( נ"שת תמודיקב םינשה ןה ן"ונה תונש .ירבעה ןיינמה יפ-לע םינשה תא תונמל ףידעמ ינא 4
 תונשב רבודמ .פ"רת תמודיק – תמדוקה האמה לש ה"פה תונש ןה ה"פה תונש :םג ךכ .)םניינמ יפ-לע םירשעה האמה
 .9291 תוערואמ םה ,לשמל ,ט"פרת תוערואמ .םניינמ יפ-לע םירשעה האמב םירשעה
462 צ"גב 5 / .327  )2(גמ ד"פ ,'חאו ןיסולכואה םשרמ לע הנוממה 'נ 'חאו ס"ש תעונת – הרות ירמוש םידרפסה תודחאתה 78
0705 צ"גב 6 / 1092 צ"גב ,59 / 293 א"ע ,79 /  )1(2002 לע-קת ,'חאו םינפה רש 'נ תובדנתמו תודבוע םישנ תעונת – תמענ 99
.)"תמענ ןיינע" :ןלהל( 436
341 צ"גב 7 / .םש ,תמענ ןיינעב םג טטוצמ .342 ,522 )1(זי ד"פ ,םינפה רש 'נ רגניזלש קנופ 26
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 ,לבא .םיירוביצה םיתומיעל ללכ תעגונ הניאש וזככ ותערכה תא גיצהל הסנמ טפשמה תיב .תונוש

 הלוכ לכ םושירה תלאש יכ העיבקה ידי לע .ירוביצה תומיעה תא עירכמ טפשמה תיב ,השעמל

 הנידמה לש ידוהיה יפואה לע חוכיוה יכ עבקנ ךכבש ירה ,תונוש תויוכמס לש תיחרזא הלאש איה

 איה לארשי תנידמ יכ םירמוא םיטפושה ,תורחא םילימב .הטיפשהו הקיקחה לע עיפשמ וניא

 הניא תונושה היתויושר לע הנידמה .יטסיטטס ןותנ הניה היחרזא לש תוימואלהשו תיחרזא הנידמ

 אלא ,תידוהי אל ללכ איה הנידמה ןכש ,ידוהיה חוכיוהמ תעפשומ תויהל וא ברעתהל הכירצ

.תיחרזא

 ,תידוהי הנידמ איה לארשי תנידמ יכ ןעט אל םלועמ טפשמה תיב .ולא םירבד ריהבהל ינוצרב

 קחד םושירה תולאשב דחוימב ,טפשמה תיב .וז היגוסל סנכנ אל ללכ טפשמה תיב .תידוהי אל וא

 הנידמ לכב םייקש חוכיו .תעצבמה תושרל תינקומה תוכמסה ביט לע תולאשל הלאשה לכ תא

 ךותב חוכיוה יכ הדבועה תא םינפהל טפשמה תיב בריס ,ךכב .תויושר תדרפה תלעב תיטרקומד

.הנידמל תיטנוולר אל ללכ תודהיה יכ ןעט אוה תאז םוקמב תודהיה לע חוכיו אוה הנידמה

 אל .טפשמה תיב ירבדמ וזכש תינוציק הנקסמ קיסהל ללכ ןכתיי אל יכ ןעטיש ימ היהי יאדו

 םוקמ הריתוה אלש ,טפשמה תיב תקיספ חכונל .ונינפ לע החפט תואיצמהו בר ןמז ןיתמהל ונצלאנ

 ס"ש תעונת ןיבל תיטילופה תשקה לש םיילאמשה תווצקה ןיב היצילאוק הרצונ ,ברסל םינפה רשל

 רכומ ידוהיה םואלה םאה הלאשב םינש בר חוכיו .תוהזה תדועתמ םואלה ףיעס לוטיבל האיבהש

 ,םואלה תלאשב עירכה אל טפשמה תיב .טפשמה תיב ידי לע ערכוה תילארשיה תוחרזאהמ קלחכ

 ךא ,טפשמה תיב תקיספ הנתינ םרט תובשה קוח ןינעל ,ןכא .ךרע תרסחל התוא ךפה אוה אלא

.ידוהיה םואלב הריכמ הנניא רבכ תילארשיה תוחרזאהש ךכב ונל יד וננינעל

תונקסמו םוכיס
 

 .םלוע לש וללחב בר ןמז ודהדה תקולחמב תויונשה תויגוסה לכ הבתכנו הרצונ הנמאהש ןמזב

 הנמאה יכ הוקת ךותמ התמלשהל איבהל הנמאה יבתוכב הקחד תירוביצהו תיטפשמה תואיצמה

 .הנמאה תא טפשמה תיב םידקה תמיוסמ הדימבש הארנ הז ןינעב ,ןכא .הרשפ לש אצומ רשפאת

 ףיעס לוטיב דחוימב( תובישח ילעב םדוע תובשה ןינעל םיעגונה הנמאבש םירדסהה ראש ,םנמא

 הפוכש תואיצמל תונעיהל תסנכה לש התונוכנו טפשמה תיב הוותהש ךרדה יכ יל ירב ךא .)דכנה

.ונרושי ימ ופוסש ביתנב ונתוא ךילוהל םייושע טפשמה תיב הילע

 רחאלו ,םייללכ רבסה ירבד איבא ,הליחת .ונתעצהל רבסהה ירבדל אופא רובעא 8 ,המדקהה םותב

 ירמוש רוביצ םע םינמנל רקיעב האירקל םידעוימה( רבסהה ירבד ילושב םירבד רפסמ איבא ןכמ

.)ונכותבש תווצמה

םייללכ רבסה ירבד

 ןמ אוה הז קוח .תובשה קוח לע םייתד םניאשל םייתד ןיב סומלופה ץראב דדחתה הנורחאל

 םיאנתב בתכנ אוהש ,הרכהה הלשב םעב םיבר לצא ,תאז םעו ,תונויצה לש םייזכרמה םידעיה

.רחש ןב ריאמ ידי-לע רומאכ הבתכנ רשא 8
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 .תוצופתבו תילארשיה הרבחב םויה םימייקה ולאמ םינוש

 ולחש םייונישל ומיאתהלו שדח ףקות הז בושח קוחל תתל םיינוליחלו םייתדל תפתושמ תלוכי

 םידמוע ונא םויהש ,לעפמה לכל הבושח ןחוב ןבא איה ,ונמויק לע קבאמבו ןאכ ונתיווה םצעב

9 .וחתפב

: קוחה לש ןשיה וחוסינב םיאור ונאש ,תוירקיעה תויעבה ןה ולא

 ב4 ףיעסב 'ידוהי' רידגמ תובשה קוח .'הצרא תולעל יאכז ידוהי לכ' ,תובשה קוחל 1 ףיעס יפ-לע .1

 אוהו ,רייגתנש וא הידוהי םאל דלונש ימ – 'ידוהי' ,הז קוח ןינעל" :תרכומה תיתכלהה הרדגהה יפ-לע

01 .)ב4 ףיעס ,ל"שת ,קוחל ןוקית( "תרחא תד ןב וניא

 ש"מהיב .טילש תשרפב ןוילעה טפשמה-תיב לש ןידה קספ לש האצות היה קוחל ןוקיתה :רבסה

 ותשאמ רתועה לש וידלי תא םושרל שיש )העברא לומ םיטפוש השימח( קוחד בורב זא קספ

 ןוקיתה קקחנ רבד לש ופוסב .תירוביצ הרעסל םרג הז ןיד קספ .םידוהיכ םיבשותה םשרמב היוגה

.ל"נה

 קוח יבגל ןוכנו ישעמ חרכהב וניא ,םיבשותה םשרמ יבגל שקבתהש ןכתייש ,הז ןוקית ,ונתעדל

 תרטופ איהש ,איה הז קוח לש תינושארה ותועמשמ .)הריתע התואב ללכ ןודינ אלש( ומצע תובשה

 .)תויוג תוהמיאו( םידוהי תובאל םינב לש םלרוגל תוירחאמ ,לארשי תנידמו ידוהיה םעה-ונתוא

 ,ירשפא יתלב אוה הז רבד ,רבעשל תוצעומה תירב ידוהי לש םבצמב רקיעבו ,תיחכונה תואיצמב

 ,תירסומ תותיחנ לש בצמב תירוביצ הניחבמ הישרוד תאו תידוהיה הכלהה תא דימעהל םג לולעו

 ינוליחה טפשמה תיב לש היוצר יתלב תוברועמל איבתו ,םיחתמ ריבגת איה .שיאל ליעות אלש

 יפכ קוחב םג ,דועו תאז .הנידמב הרוקה לע התעפשה תא לרטנל הרטמב הכלהה לש היחנומב

 ינב תויוכזב ןדה א4 ףיעס( תרחא ךרדב ונילעהש היעבה תא ףקועה ףיעס ונשי םויה אוהש

.ןלהל ראוביש יפכו ,וניניעב היוצר הניא איה ףאש ,)החפשמה

 האב איה השעמלו ,"ידוהי"-יתכלה חנומ םג אוהש ,חנומב תקסוע הניא תובשה קוחב ונתעצה

 יוטיב ידיל האבה ,ידוהיה באה ינב הצחמל וניחאל תימואל הניחבמ ונתוירחא ןיב קתנל

 םשרמב םמושיר ךרדו יתכלהה םדמעמ ןיבל ,תובשה חוכמ תיב םהל קינעהל ונתוביוחמב

 ותוא ונרדגהו ורקיעמ ימואל גשומ אוהש ,'ידוהיה םעל ןב' גשומב ונשמתשה ךכ םשל .ןיסולכואה

 תרוסמו תידוהיה הכלהה לש התלוכיב הריכמ הרדגהה .ידוהיה םואלל הלועה לש ותקיז יפ-לע

 ונתייווהל םירושקה ,םיפסונ םימרוג םנשיש ,תנעוט איה םלוא ,וז הקיז רוציל אנד תמדקמ לארשי

.יאמצע ןפואב וזכ הקיז רוציל םילוכיה ,וישכעו ןאכ

 לבקלמ ונענמנ ןכ ומכ .התוא םיפפוח םניא יכ םא ,תרוסמל םיבורק ויהי ולא םימרוגש ונשקיב

 הרדגה לש התושימגש םושמ ,'דכו 'ידוהיכ ומצע האורה םדא' חסונב הרקיעב תיביטקייבוס הרדגה

 ,םידוהיכ ןמצע תואורה תונושמו תונוש תותכ תומייק םלועב .ץעורל ונל תויהל ,ונתעדל ,הלולע וזכ

 םג ילוא דיתעבו הקירפא חרזמב םינוש םיטבש ,ב"הראמ םירבעה םישוכה תמגוד -'דכו לארשי ינבכ

 יכ יל הארנ ,םכינפב חנומה ,הז רפס תמלשה רחאל םג .ןווכמ תנווכב "וחתפב םידמוע ונא"ו "לעפמ" ןושל טקונ ינא 9
.ותמלשהמ םיקוחרו – לעפמה חתפב קר םיאצמנ ונא
 תנווכש ,הלוע הירכנ םאלו ידוהי באל דלונה ןיבל ירכנ באו הידוהי םאל דלונה ןיב לידבה קוחהש ,הדבועה םצעמ 01
.רויגה גשומ יבגל םג וירבד תא שרפל ,יתעדל שי ךכו ,תלבוקמה הכלהה יפ-לע ידוהיל התייה קקוחמה
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 בורה תא התרזעב םצמצלו תוסנל ידכ ידמ השימג הרדגה לצנל םילולע וניביוא םג .דועו ןטסינגפאב

.םכרוצל הנידמבש ידוהיה

 ןתינ אלש ,ונל הארנ .'ידוהיה םעל ןב'ל םדא ךופהי רויג הזיאו ,רויגה תלאשל הבחרהב ונסנכנ אל

 .םיקוח יחסנמ ידי לע הב עירכהל ןתינ םא קפסו ,טפשמה תיב ידי לע וז השיגר הלאשב עירכהל

 םעה ינבל םייוג ךופהל ךמסוי ,ל"וחב רקיעבו ,ץראב םדא לכש ןכתיי אלש ,ונל רורב דחא דצמ

 ינפב םושירה תותלד לכ תליענש ,םיניבמ ונא אסיג ךדיאמ .הטילק לס תלבקו תובש ןיינעל ידוהיה

 םימרזה תא תללוש איהש ,הנידמה תזרכהכ והומכ – יתרוסמה םרזבו םדקתמה םרזב השענש רויג

 היה אלש םדאל יביטקיפ רויג לש תורשפא םוסחל וניסינ ,םוקמ לכמ .עיגהל םיצפח ונניא ךכל .םמצע

 ,הרקמ לכב םיפידעמ ונייה .לארשי םעל תורבחתהל תיניצרה ותקיז החכוה אלשו ,הליהק םושב רבח

 .הנוממה רשה לש ותעד לוקישב םג רויגה ןיינעב עייתסהל

 ודכנ תשאל דע ,ותחפשמ ינבל םג הלועה תויוכז תא הנקמ )א4 ףיעסב( םייקה תובשה קוח .2

 ותחפשמ לכש ,ידוהיה בסה םא םג תדמועו תמייק וללה לש םתוכזש ,עבוק אוה דוע .ידוהי לש

.הצרא ללכ הלוע וניא ומצע אוה םא ןכו ,םייחב דוע וניא ,הירכנ

 םיינויצ םימעטמ קר ץראל ולע םידוהישכ ,הנידמה ימי תישארב תעדה לע לבקתהש הז ףיעס

 יתייעב םויה וניה ,ידוהיה םעל םתקיז לשב ופדרנש ןוויכמ וא ,ידוהיה םעה םע תוהדזה חוכמו

 תאז .תויתרבחו תוילכלכ תוביס לשב ףדעומ הריגה דעי םויה איה לארשי תנידמש ןוויכמ ,רתויב

 רתויל ןכ לע תכפוה היבשותל תויעבט תויתשת קינעהל התלוכיו ,הפופצל תכפוה הנידמה ,דועו

 ,רתאו רתא לכבש וניחא םע ונל שיש טעמה תא קולחל וננוצרב קפס ןיאש ףא ,ןכל .השק רתויו

 -כ ןב ימלסומ -ידרוכ טבש הלע הנורחאל( יעבד ןאמ לכ םע תאז תושעל ןוצר ונל שי םא קפס

.)רכנב רטפנש ,ידיחי ידוהי בס חוכמ ןטסידרוכמ שיא 071

 וניאר התוא ףאו ,תיניערגה החפשמה תא קר ונרתוה .החפשמה תויוכז ףיעס תא דאמ ונמצמצ ןכל

 העצהב 4 ףיעס( וידעלב ,רמולכ ,םמצע חוכמ אלו ,הצרא הלועה ידוהיה םעה ןב לש ותוכזמ הלועכ

.)תוחרזא תיינק ירדסה רבדב

 ןיבל תובשל תואכזה ןיב הבר הפיפח רצוי םייקה קוחב 2 ףיעס .תוחרזאה קוחב םג ונעגנ .3

 .חרזאה לש ונוצרמ אלש תעקופ הניאש טעמכו ,תידיימ איה תוחרזאל תואכזה .תוחרזאל תואכזה

 חוכמ ץראל הלעת -בר ןמז ינפל רכנב רטפנש ידוהי לש יוגה ודכנ לש היוגה ותשא ,לשמל ךכ

 תויחל ,התיילעמ הממי רובעכ ץראה ןמ תדרל לכות ,היתויוכז לכ לע תוחרזאב דימ הכזת ,תובשה

 היהי ,םינש רובעכ המצעל ץמאתש )יוגה( דליה ,דועו תאז .הנידמה לא רשק אלל הרומג היוגכ

 הנידמה קוח תמיאמ הילא טלמיהל יאכז היהי םג אוהו ,ץראב הריחב תוכז לעב ילארשי חרזא

11 .)ןייבנייש םס םידקת( עשפ הב השעיש רחאל ,הב רג אוהש

 םעל ןב' לכל 'םניח'ו דימ ןתנית תובשה תוכזש דועב .ולא םיקוח ינש ןיב דירפהל שי ,ונתעדל ןכל

 הרושק היהת תוחרזאל תוכזה ירה ,תידדהה ונתוברע חוכמו ונצראל תיעבטה ותקיז חוכמ 'ידוהיה

 .ןיולימבו תובוח תלבקב םג

 רבודמ ןיא( היקוחלו הנידמל םינומאה תרהצה תא ונעבק תוחרזאה תלבק ךרוצל תובוחה ןיב .א3

2816 פ"ע 11 /  .526 )1(גנ ד"פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ןייבניש 89
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 םיבייח 'תוחרזאתה' חוכמ םיחרזא .הדיל חוכמ םיחרזא לע אלו קוחה תלבק םויל דע םיחרזא לע

 םיחרזאל םג וז הבוח ונפסוה ונא .]תוחרזאה קוחל )ג(5 ףיעס יפ-לע[ םויה םייקה קוחב םג ךכב

 .)תובש חוכמ

 תמיוסמ הטילשכ לארשיב הרבחב יהשלכ תובלתשה תוחרזאה תלבק ךרוצל הבוחכ ונשרד דוע .ב3

 תעיבק םצעב יתרהצה ףקות םג הל שיו ,תוביסנל םאתהב השימג תויהל היושע וז השירד .הפשב

 ,הרבחב תובלתשה הווהמ יאדו אבצב תוריש .תירבעה הפשה ןיבל תילארשי תוחרזא ןיב הקיזה

.תאז ונייצו

 לעופב הבישיה חוכמ אלא ,'תובש'ה חוכמ אל - קנעות תוחרזאהש ,איה תירקיעה ונתשירד .ג3

 תא עונמל םיצור ונא ךכ .הב הבישי תונש שמח דע שולש רחאל אלא ,דימ אל ,אליממו ,ץראב

 ,תובוח אלו תויוכז קר הב שיש ,תילארשי תוחרזא תלבק םע רבעמ תנחת לארשי תנידמ תויה

.תרחא דעי ץראל תותימצל רבעמ םרטב

 עיבצהל ולכויש םדוק התרבחב בלתשהלו התוא דומלל ,ץראב טלקיהל םילועל רשפאתי ,ןכ ומכ

 לש םירצ םייטילופ םיסרטניא לש תורטמל היטרקומדה לוצינ ענמיי ךכ .תויושרלו תסנכל

 רזגממ םילוע תאלעה תפדעהל תורשפא לע תילילש העפשה םג ענמיתו ,ןהינימל תויטילופ תוצובק

.םייוסמ

 לש םתלוכי תא םצמצל ונפדעה ,'םניחב' תינקומה תוכז קר הניא תוחרזאה ,ונתעדלו ליאוה .ד3

 םחוכמ התוא ושכרי וללהש ,ונפדעהו ,םתחפשמ ינבל תוחרזא תיטמוטוא קינעהל הלוע לשו חרזא

 םינב םניאש הרקמב( גוזה תב/ןבו ,םהיבגל ףא הנוכנה ,תובשה חוכמ -הלועה לש וינב .םהלש

 ןיידע םהש דבלבו ,)םייקה קוחל 5 ףיעסבש( תוחרזאתהה תונורקע חוכמ )םמצע חוכמ ידוהיה םעל

.ידוהיה םעה ןב לש גוז ינב

 םירז םידבוע לש תינומה תוחרזאתהל ששחמ ,םייקה קוחב תוחפשמה דוחיא ףיעס תא ונמצמצ .4

 ךכו ,תוחפשמה ינבל גוז ינב אבה בלשבו םהיתוחפשמ ינב תאבה תא היתובקעב רורגתש ,'דכו

.הנידמב לודגה ידוהיה בורה רומיש ,ןתינש המכ דע ,התייה ונתרטמ .ףוס אלל

 ןתמל רושקה ילמרופ ןיינע אוה םיבשותה םשרמבו יוהיזה תדועתב םושירה :םושירה ןיינעל

 ,ינוליחה רוביצה ןיבל תווצמה ירמוש רוביצ ןיב תונורקע תמחלמל ךפה אוה .םידיקפל תוארוה

 לש הרומג הרכהל םינורחאה לש םתשירד לשב תיביטברסנוקה הליהקהו תימרופרה הליהקה

 תרכומה הכלהה תא עובקל תויסקודותרוא-אלה תוליהקה לש אלמ תויוכז ןויוושב טפשמהו קוחה

 ,ללכב תווצמה ירמוש רוביצ לש הנעטה תבצינ אסיג ךדיאמ .תושיאהו רויגה ימוחתב הנידמב

 ךרוצל הכלה יפ-לע ידוהי אוה םדא םא תעדל איה האלמה םתוכזש ,טרפב יתד ינויצה רוביצהו

 ,הנידמה לש םושירה לע ךומסל אלש תווצמה ירמוש תא בייחת תואיצמה םא .'דכו ןיאושינ

 ולא ןיסחוי ירפס לש םתאצות .םייתליהק ןיסחוי ירפס בותכל וצלאיי םה ,ללכה לע םכסומה

 ינשה תיבה ןמזב םג .םהיחאל תווצמה ירמוש לש תוחפשמה ןיב ךיפה יתלב דוריפ תויהל הלולע

 .היתובקעבש ןברוחהו םניחה תאנש תתצהב בושח םרוג ןיסחויה ירפס ויה

 תלבק תלאשלו תוחרזאה קוחלו תובשה קוחל םושירה תקיז לשב םג רתויב ינורקע אוה חוכיווה

.ונברק לא - תמכסומ הניא םתודהיש םישנא

 רואיכלמ לאכימ ברה זאד רשה ןגס הלעה םושירה לע תקולחמה ביבסש ךוסכסה תא רותפל ידכ
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 יוהיזה תדועתמ )המה דח -ילארשיה קוחב םויהש( תדהו םואלה םושיר תא ןיטולחל לטבל העצה

 .ןטרפל םוקמה ןאכ ןיאו ,תוביס רפסממ יל התארנ אל וז ותעצה .םשרמה ןמו

 ךכמ .םשרנה לש ותרהצה לע ססובמ םושירהש ,הרהצהל ונתשירדב הכורכ ונחתפל תדמועה היעב

 שי ךא .חרזא לש ותד תאו ומואל תא עובקל יביטקייבוא הדימ הנק ונל ןיאש ,הרואכל הלוע

 םויכ םיליבגמה ,תבשה יקוח לשמל ומכ ,םתדו םתוימואל יפ-לע םיחרזא ןיב םילידבמה םיקוח

 םא ,ידוהי אוה תבשב דבועה ינולפש ונל ןינמו .תבשב ידוהי לש וקוסיע תא )הנמאל רשק אלל(

 ?ותרהצה תלוז רבד ונל ןיא

 ןיאש הלתמאב תבשב הדובעב םידוהי קיסעהל ריתהו ,וז הקוחד הצריפב סנכנ טפשמה תיב ,ןכאו

 21 .אלולטיאו אכוחל תבשה יקוח תא ךכב ךפהו ,םתודהיל תיביטקייבוא החכוה

:ול המוד וא אבה חסונב גייס עובקלו וז הצריפ-לע ותעד תא תתל ךרטצי קקוחמהש יל הארנ

 תרהצה לע ססובמ םושירהש ,עבוקה ףיעס .םושירב 1 ףיעס=( הז ףיעסב רומאה תורמל

 לש ותוימואל יבגל קוחב תומייקה תולבגמה םירחא לעו ריהצמה לע ולוחי )מ"י -םשרנה

.ותרהצהב רומאה יפ-לע -םשרנה

:םיאבה תונורקעה לע תססובמ םשרמה אשונב ונתעצה

 ןיבל םשרמה ןיב ונקתינ ןכ ומכ .תוחרזאהו תובשה תלאשמ םשרמה תא ןיטולחל ונדרפה .1

.הכלהה יפל ידוהי והימ הלאשה

 הליהקה תאו תימרופרה הליהקה תא תינורקעה הניחבה ןמ הערל הלפי אל קוחהש ונלביק .2

 ךרדב ,םדא לכ לש ותודהי רוקמ תא תוהזל רשפאי םשרמה ,אסיג ךדיאמ .תיביטברסנוקה

.וילא תושיגנ לש תורשפא םעו תינויווש

 אוהו ,וחורכ ומייקל אלו ,קוחה תא ףוקעל דעונש ןורקע ,הציפקה ירויג ןורקע תא ונלביק אל .3

 רפסה תיב תמקהב יוטיב ידיל האבש ,םימרזה תשולשל תפתושמה המכסהל עוושמ דוגינב דמוע

 םרזהש ןוויכ תאזו ,םימרזה ןיב תינכט הנחבה ונישע הז ףיעסב .ןמאנ תדעו לש רויגל ףתושמה

.דבלב תווצמ תלבק אלא ,תיתליהק תוכייתשה ללכ שרוד וניא יסקודותרואה

 םיחנומב קוחה לש ותוברעתה תא ןתינש המכ דע םצמצל ידכ םואלל תד ןיב םושירב ונדרפה .4

 ינפ לע 'לארשי םע' חנומה תא ינא יתפדעה םואלה םושירב הביס התואמ .םיקהבומ םייתכלה

 ונקחרתה ירה הז ףיעסבו .קהבומ יתכלה חנומ אוהשו ומצע םדאל ראות םש וב שיש ,ידוהי

.ברעמה ןמ חרזמה קוחרכ הכלהה ןמ

31 רבסהה ירבד ילושב

 ירמוש ןיב לארשי תנידמב רתויב םינועטה םיקבאמה דחא היה ידוהי והימ תלאש לע קבאמה

 ןוילעה טפשמה תיבלו תסנכב הקיקחל רפסמ םימעפ ועיגה ויחפסנו קבאמה .םיישפוח ןיבל תווצמ

 .תוידוסי תולאש יתשב דקמתה ינורקעה קבאמה .םיימעפ אלו םעפ אל רוביצב הסיסת וררועו

 יתכלה גשומ אוה ינש דצמו ,ללוכ ימואל גשומ אוה דחא דצמש ,'ידוהי'ל תתל ןתינ םאה )א

 ףאו ,תיתכלה הניאש הרדגה ,תושיאה םוחתב הנושארבו שארבו ,תובושחו תובר תולאשל רושקה

 לש הרקמב וירוה וא ,אוהו ,היוג ומאו ידוהי ויבאש ימל רקיעב איה הנווכה .הכלהה תא תדגונ
213 )בע( קת ,מ"עב רטנס טיינ דוג 'נ י"מ 87-8/זנ )תרצנ( ע"בת 21 ( 3  ) 41-8 ע"בד ;9991 /  רטנס טיינדוג 'נ י"מ 79

401 )רא( קת ,'חאו מ"עב ( 2  ) 8991.
 םינמנל רקיעב האירקל דעוימ אוה .הל חפסנכ אלא הנמאה ןמ קלחכ ותוארל ןיא ןכל .יתד -םינפ רוריב וניה הז קרפ 31
 .םירחאל םינבומ ירמגל אל תויהל םילולע ובש תואבומה ןונגסו ונונגסו ,ונכותבש תווצמה ירמוש רוביצ םע
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 .ידוהיכ ורידגהל היושע תיתכלה הניאש תימואל הניחב .ותעדות תניחבמ ידוהיכ ותוא םיאור ,ןיטק

.דבלב היוגה ומא לא סחייתמכ הזכ הרקמב ותוא האור הכלהה

 ינפב םישענה םירויג לשמל ומכ ,הכלהה יפ-לע םיפקת םניאש םירויגב ריכהל ןתינ םאה )ב

 .)תימרופרה( תמדקתמ תודהיל העונתה לש וא )תיביטברסנוקה( תיתרוסמה העונתה לש ןיד יתב

 אלו יתכלה גשומ אוה רויגה -תחאה .תולוח תוער יתש וז היגוסב שי תווצמה ירמוש לש םתניחבמ

 לש וא תקקוחמה תושרה לש הרידח איה הכלהה יפ-לע ףקת וניאש רויגב הרכה .ימואל גשומ

 היינשה הערה .'תיבב ימע הכלמה תא שובכל' ןויסנו ,יתכלהה גשומה ךות לא תטפושה תושרה

 הרותה םשב רבדל םיאבה תודהיב םימרז לש םמויקב היתודסומו הנידמה לש תימשר הרכה איה

 םעב החתפתהש תיתכלהה תרוסמל תוביוחמ לכ שוחל אלבו ,הל םיפופכ תויהל אלב הכלהה םשבו

 החתפתהש יפכ הכלהל תוביוחמב וריכה אלש םימרז ואצוה קוחרה רבעב .תורודה ךשמב לארשי

 .תודהיל ץוחמ לא - םהימודו םיארקה ומכ ,רודל רודמ התריסמב לארשי ימכח ידי לע

.םיבשותה םשרמו תובשה קוח :תואבה תורושב קוסענ תויעב יתשב

תובשה קוח

 -הז קוח ביבס ולעש תוישעמה תויעבה לש ןרפסמ היה הנידמה לש תונושארה היתונש םירשעב

 ןוילעה טפשמה תיב לש 41 טילש ןיד קספ .ןביבס רבשמל וא ערקל םורגל ןחוכב היה אלו ,טעומ

 םושירה דיקפל תורוהל קוחד בורב עירכהשכ ,תילארשיה הרבחה לש וז העש ףרט ץ"גבכ ותבשב

.זא דע תלבוקמ התייהש תיתכלהה הרדגהה ךפיה ,םידוהיכ היוג השיאמ רתועה ידלי תא םושרל

 יטפושמ קלח לש םילוקישה לשב ןהו קספה םצע לשב ןה ,ודגנ לודג רוביצ זא םמוק ןידה קספ

 :וקספל ויקומינב בתכ ןוזנרב טפושה דובכ .הכלהה תאו הרותה תא תוזבל ידכ וב היהש ,בורה

 תלבוקמה העדה תא תפקשמהו ,ןמזה חורל המיאתמה הליגר תועמשמ ול תתל שי 'םואל' גשומה"

 51 .)מ"י – ילש השגדהה( "ץראה יבשות לש רואנה קלחה לע

 ,התניש תויתדה תוגלפמה יגיצנ לש םתמזויב ,וזו ,תסנכה ןחלוש לא עיגה םמוקמה ןידה קספ

 :)ב4 ףיעסב( העבק קוחב תורדגהל ל"שת תנשמ ןוקיתב .תובשה קוח תא ,ןידה קספל הבוגתב

."תרחא תד ןב וניא אוהו ,רייגתנש וא הידוהי םאל דלונש ימ - 'ידוהי' ,הז קוח ןיינעל"

 יוהיזה תדועתב םושירל עגונה לכב םינקתמה תעדל תוועש המ תא ןקתל אב קוחל הז יוניש

 'ידוהי' תרדגהש ןוויכ ,הצרא היילעה תוכזב קסועה ,תובשה קוחב ןקות אוה ךא .םיבשותה םשרמבו

 ריתוהל תעדה לע הלעי אלש ,רורב היה םינקתמל םג ךא .הז קוח לש וסיסבב םג תחנומ התייה

 )היוג םאל תובר םימעפו( ידוהי באל םינבכ תידוהי תוהזל וכנחתהש םיריעצ ,ןגוקו ץיבוניבר לכ

 שרדנ .לארשיב תדלומו תיב ירסח םישנאכ ,יטסינומוקה תוצירעה רטשמב הריחמ תא ומליש ףאו

 ידוהי באל םינב הצרא ולע תמדוקה ותנוכתמב תובשה קוח יפ-לעש דועבו ,ןוקיתל ןוקית אופא

 ,קוחל ןוקיתה ףסונ ,קוחה יפ-לע 'םידוהי' ויה אל רבכשכ ,התע ,'ידוהי' הירוגטקה חוכמ היוג םאו

 ונבל םג תונקומ ,תולעל ןיינועמ וניאש וא םייחה ןיב וניא רבכ םא םג ,ידוהי לש תויוכזה ,ויפלו

.ודכנ לש וא ודלי לש וגוז תבל ןכו )הידוהי לש הגוז ןבל וא( וגוז תבל ,ידוהי לש ודכנלו

 ךא ,םושירה תא והשמב ונקת םה .םילקלקמ ואצמנו ,ןקתל תויתדה תוגלפמה יגיצנ אופא ואב

85 צ"גב 41 /  .774 )2(גכ ד"פ ,םינפה רש 'נ טילש 86
.606 ,םש 51
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 ןוקית תפוקתב םאו .תידוהי העדות לכ ירסח םירומג םייוג לש ץראל היילע תוכזל ךכב ומרג

 רחאל ירה ,תידוהי העדות סיסב לע אלש הצרא תולעל ןוצרמ לודג ששח היה אל ןיידע קוחה

 תוצראב םיטועימ תופידר תובקעב ןכו ,םש ררשש דבכה בערהו תוצעומה תירב לש התוקרפתה

 תוהזל רשק םהל ןיאש ,םיבר םישנאל תבאוש ןבאל לארשי תנידמו לארשי ץרא וכפה ,תורחא

 לשב ראשה ןיב ,םויה .לארשי תנידמב ידוהיה בורה תא שממ לש הנכס םינכסמ םהו ,תידוהי

 אוה ץראל םילועה ברקמ םידוהיה םילועה רפסמ ,תובוט תונווכב ,רומאכ לחהש ,קוחל ןוקיתה

.רתוי דוע הגיאדמ תובורקה םינשל תנמתסמה המגמהו ,לודג אל טועימ

 תיב לש ,תורתוימו תואשנתמ יל תוארנה ,תויואטבתה לשב הלחה םלוע תבירמש ,ךכל המגוד ונינפל

 תא ךכב עובקלו הכלהה תאו הרותה תא שרפל הז טפשמ תיב לש ותרמוי לשבו ,ןוילעה טפשמה

 השק קזנל םרג רצקה חווטב חוורל איבהלו הבירמב חצנל ןוצרה 61 .ןהלש תויטנוולרה רסוח תדימ

.הנכסב הנידמב ידוהיה בורה דמעוי ןכא םא רקיעב ,ויתואצותב אשינ ונלוכש קזנ ,ךוראה חווטב

 איבהל יתעדל בייח ונלוכ לש היעב איה היעבהש ךכב הרכהה לשב ינוליח-יתד ףתושמ ץמאמ

:תואבה תונקסמל

 תווצמה ירמוש רוביצ ןיב ךשמתמה תומיעב עירכיש הז אוה ןוילעה טפשמה תיבש הביס לכ ןיא .1

 .חוכיווב דצל ךפה ומצע אוהש רחאל רקיעב תאזו ,הנידמה לש התומד יבגל םישפוחה רוביצ ןיבל

 ,ירעצל( ןתינש המכ דע דירפהל אופא שיו ,הכלהלו הרותל םינויצ קלחי אוהש הביס לכ ןיא םג

 הז טפשמ רמוא ינאו ,תלבגומ תויהל הלולע ,התקדצ לכ םע ,וז השירד ףא ימינפה יטילופה ונבצמב

 תאו תילארשיה הרבחב ןוילעה טפשמה תיב לש וחוכ תא יתרכה לשב יתבוטב אלשו יחרוכ לעב

.םיינוליחה היקוחב םהב תשמתשמ הנידמהש ולא ןיבל תיתכלהה םיחנומה תכרעמ ןיב )ותמגמ

 הכירצ ,התלב ונל ןיאו ,ונל שיש הדיחיה יהוזו ,ידוהיה םעה תנידמ איה ונתנידמש ךכב ונתרכה .2

 ,םכסומו רורב ידוהיה םעה ןיבל םהיניב רשקהש םישנאב היילעה תא דקמל ץמאמל ונתוא איבהל

 עיגהלו ,תימינפ הבירמ לשב חסונש יפכ חסונש קוח לצנל ,היהיש לככ רקי ,םדא לכל תתל אלו

.םירז םילוקישמ ןאכל

 .תיתכלה םינפ היעב םג אוה ידוהיכ םדא םושיר םנמאש ,ךכב ריכהל לוכי תווצמה ירמוש רוביצ .3

 םניא ,הכלהה יפ-לע ידוהי וניאש הרקמב ךכב ול עויס םגו ,ץראל תולעל םדאל תושר תניתנ ךא

 ,ונל רורב ירה ,'םנוחת אל' רוסיא דצמ ןודל םוקמ הרואכל שיש ףאו .תקהבומ תיתכלה היעב

 םילעמ ונייה אל ,והד ןאמ לש תוחפשמ דוחיא לש תחא תיטרפ היעבב ,לשמל םילקתנ ונייה וליאש

 ירמוש רובצ תא תממוקמה תירקיעה תיתכלה-םינפה היעבה .'םנוחת אל' לש תיתכלהה היעבה תא

 אלו ,הכלהה יפ-לע םידוהי םניא רשאכ םידוהיכ ולא םישנא לש םתרדגה םצע איה תווצמה

 םתאלעה לשב הנידמה לש תידוהיה התומד לע השק העפשה הנשיש ,אוה יאדו .לעופב םתאלעה

 ינאש לדבההו ,תירוביצ הרקיעב איהש הלאש יהוז ךא .טרפב תובשה קוח חוכמו ללכב םייוג לש

 רתוול םילוכי ונא ןיא תיתכלה הלאשבש דועבש ,אוה תקהבומ תיתכלה הלאש ןיבל הניב האור

 קבאהל ונילעו ,האצותה ןחבמ אקווד ונתוא ןיינעל ךירצ תירוביצ הלאשב ירה ,ד"וי וצוק לע ףא

 ולעיש םידוהי םניאש םיינש וא דחאמ אל םרגיי לודגה קזנה .ןורקיעה לע רשאמ רתוי תומכה לע

 אלו ,רחא גוסמ ירוביצ קבאמ רבכ והז .םירכנ םילוע לש תיתועמשמ תומכמ אקווד אלא ,הצרא

.קוחה לש קיודמה וחוסינב יולת אוה חרכהב

.תומוקמ דועבו 506 ,םש 61
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 םאו ידוהי באל םינב :תובשה קוח לש וז היגוסב יירבד רקיעל עיגמ ינא ןאכו ,ןכ לע רתי .4

 םקלח תניחבמו תושיאה יניד תניחבמ םירומג םייוג הכלהה יפ-לע םה ,םיקסוע ונא םהבש ,היוג

 לארשי ץראלו ידוהיה םעל םתקיזמ םלעתהל הרותה ונתוא הווצמ םנמואה םלוא .תווצמ םויקב

 ,הלשב ולבס ףאו תידוהי תוהז םע ולדג וללה רשאכ םג תאזו ,םירומג םירז לאכ םהילא סחייתהלו

 םדא ךירצ ,ולא יפלכ שוחל ליגר םדא רומאש תישונא תוירדילוס התוא םולכ ?סנואמ וא ןוצרמ

 םיקסופה ןמ קלח תוחפל לש םתעדש ,הארנ ?הנממ םלעתהל הרותה ךרדב ךלוה ומצע האורה

 .לארשי ערזל רשק םהל שישו ,היוג םאלו ידוהי באל םינב ברקל שיש ,איה

 לש ותבושת איה הנושארה 71.ךכב וקסעש םינורחאה תורודה ינב םיקסופ לש תובושת יתש איבנ

 קיסהל לכונ ךא .ץראל היילע לע אלו הלימ תירב לע הב ןד אוה 81רשילאק שריה יבצ ר"גה

.ונניינעל הפיקע הנקסמ וירבדמ

 תמאב ובל לא םישי רשאכ תישפח הריחב הזב ול ןיחתופ לומהל ם"וכע אב רשאכ כ"עו

 ןיא םאו ,ןופצה רואב רואל הוצמהו הליבטה לבקי לקנב לארשי תדעל אובל םימתבו

 רשאכו ,ותונקזב הלימ רעצל ושפנ רוסמי לקנב אל יכ ותריחב תא ןילטבמ ותוא ןילמ

 םירג םישק ורמאש המו ונוצרל תמייק הריחבהו ,וינפלמ לזרב תציחמ ריסנ ותוא ןילמ

 ןוע הזב ןיאש ןכ ןידה ם"וכעב םא התעו .םימתבו תמאב ומע לב ובל םא ונייה 'וכו

 ונא ןיווצמש ולימהמ החמת אל תירכנה ומאו לארשי ויבא רשא דליב ןכש לכ הוצמ קר

 לובטל ויבא ןוצרכ תושעל רהמ לכוי לדגישכו ויבא ד"ע תעכ ולומל הוקת חתפ ול חותפל

 לאו בותככ אלו ,לארשי תדעמ םידיב ותוא ןיחוד ותוא ןילמ ןיא םאו ןידכו תדכ ומצע

 .חדנ ונממ חדי

 הריחבה ךרד ול ןיכהל ןיבייוחמ רתוי לארשי ויבא רשא וזכ הליבטש ררועל שי דועו

 ערז יכ וניצמ ז"כע ,סוחי ןינעל התומכ דלוה אנידמש םגה יכ ירכנמ דלונהל השעי רשאמ

 ואשנ יכ ורמוא רחא תוירכנ םישנ ואשנ רשא לארשיל חיכוה ארזעשכ ירהש ארקי שדוקה

 ללגבו )'ב 'ט ארזע( תוצראה ימעב שדוקה ערז וברעתהו :רמא םהינבלו םהל םהיתונבמ

 לא הריזחהלו ריסא רגסממ איצוהלו האמוטהמ התחשנ ערז איצוהל תורשפאב שי םא הז

 ,ןתוא ורייג אלו ארזע ימיב םישנה םש ואיצוהש המו( וניקלח םיענ המו בוט המ שדוקה

 .)מ"וכ תדובע חינהלמ ובא אלש וא ש"ייע ארזעב שרופמכ תומואה 'ז ןמ ויהש ינפמ אוה

 ז"כעו ,דבע אוהו התומכ דלוה ןידה יפל רשא הרש תחפש אשנש ה"ע םהרבאב וניצמ ןכו

.)ןויע םוקמ שי הרש תושר ילבמ וררחשל לוכי 'יה םאו( אוה ךערז יכ 'תי רמא

 ןיכז באל םג ,שדקתהל ז"יע חותפ ותריחב רשא ןבהל ןיכזש דבלב אל ןדיד ןודינבו

 ותשא םא טרפב ,הברמל הרקוה רשאכ( בושל ובל לא םישי אטוחה רשאכ יכ ,דואמ

 ןוקתל לוכי אל תוועמ אוה אלה ז"על םינב דילוה םא ותבושת לבוקי ךיא )התמ תירכנה

 םע אוה בושי לקנב זא וירכז לומל בוטה ונוצר הזב ונישע םא ךא ,'ט הגיגחב ןנתדכ

 הצורש ומע ןוכנ ובל הזב פ"כע ו"ח בושי אלש ימב ףאו ,הבושתל די ןיחתופ ונחנאו וינב

 קרפ תומבי ימלשוריב םימודקה היתודוסימ וז הלודג היגוסב קוסעל אלש ונרחב ארוקה לע חירטהל אלש ידכ 71
 י"רהמהו )ו"ט 'יס א"ח( ל"בירהמה ןיב מ"ומבו )ייגח 'ר ןיבל אירובנ רפכ שיא בקעי ןיב מ"ומה( 'ו הכלה 'ב
 םהירבדב ונרחב ,ןודינב תובושת דועו םיסונאה לש ישיאה םדמעמ יבגל ןואג ארירש בר תבושת יבגל ביבח ןבא
.םינורחאה תורודה ינב םיקסופ לש
.םש וילע קלח ומצע לאירזע ר"גהו .ל"ר -ט"כר 'יס ,ד"וי ,א"ח רמייהסדליה לאירזע 'ר ת"ושב האבוה 81
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 אהד ד"ב ד"ע וליבטיש םרוי ןולדגי רשאכ ס"לבו םתוא ולומב תידוהי תדב וינב קיזחהל

 ילודגש םימעפל תורשפא שי ולאכ םינבו ,םייחב רחביו באה דיבעד יאמב ןבל 'יל אחינ

 .חימצת םיחוחה ןיבמ הנשושה אלה םהמ וחמצוי לארשי

 לאיזוע יקספ ת"וש( לארשי ץרא לש ישארה הבר ,ל"צז לאיזוע יח ןויצ ןב ר"גה לש תפסונ הבושתו

:91 )דס ןמיס ןמזה תולאשב

 רייגתהל ואיבמ ויבאו תירכנמ לארשי ןב אוה הז יוגשכ ןכש לכמב םידמול ונא ןאכמ

 ערז ללכמ אצוי וניא תירכנה לש הנב ארקנ אוהש ג"עאד םושמ ותורגל םיקקזנ ד"יבש

 'וכו הנוהכל הרשכ דחא םויו םינש שלש תבמ התוחפ תרויג םתה ןנירמאדכו ,לארשי

 ערזמ תולותב םא יכ םישנל םהל וחקי אל השורגו הנמלא ושרד דחא ארקמ ןלוכו

 ןמ ונייה ערז יורקה רקיע לכ רמולכ( לארשימ ערז לכ תיאד דע רבס הדוהי יבר לארשי

 רבס יסוי 'ר ערז תצקמ וליפאו ערזמ רבס בקעי ןב רזעילא יבר )רכז רג תב יקופאל באה

.)ח"ע ןישודק( לארשיב וערזנש ימ

 וא תילארשימ ודלונש רכז רג ינב םג תוברל אלא םיאנתה וקלחנ אלד תדמל אה

 םייורק תירכנהמ ודלונש לארשי תונבו ינב ,לכה ירבדל לבא לארשיב הילותב וערזנש

 הארנ ,רבדל היארו ,וערז רקיעל דליה רזוח רייגתהל ואיבה ויבאשכ ךכלה ,לארשי ערז

 ,ןב הנממ דילוהו תיתוכה לע אבה לארשיב ,ךלומל ריבעהל ןתת אל ךערזמו :ןנירמאדמ

.)ב"ע ה"כ הליגמ( רבדמ בותכה

 אל ךערזמו םושמ וילע רבועו לארשי לש וערז ארקנ תירכנה ןמ אבה ןבד תדמל אה

 באה ןוע רפכל ידכ ותורגל קקדזהל ונילע הוצמ ורייגל אב םא ךכלה ,ךלומל ריבעהל ןתת

 םיחוד םא אברדאד ומא ירחא ררגי אמש שוחל ןיאו .חדנ ונממ חדי לבלו תורגה ירחאמ

 רופכיו םייוגה ןיב עמטיש יאדו ויבא אוהש וערזו וייח רוקממ ותוא םירקועו ותוא

 הריפכמ טלמי ותורייגתהבו התרותו תודהיה תא האנש תילכת אנשיו ,לארשי יהלאב

 החמיש ןנישייח אלו ,והירזיבאו ז"עמ וליצהלו הרותב וכנחל ץמאתי ורייגש ויבאו

 ובתכדכו החמי אל בוש ותורגב קיזחהו הרותב ךנחתנש ןויכ אברדא אלא ותולדגב

 .ל"ז א"בשרהו א"בטירה

 דגנתהל אלש ןיינעל תוחפל ,ולא םיקסופ לע ךומסנ אל עודמ ,םהילע םיקלוחה םיקסופ שיש םגהו

 הווקתבו ,ןאכ ונמיע תויחל םיצורהו תידוהי תוהזב םילדגה ולא ,ידוהי באל םינבל הרזע תטשוהל

?םהיתובא תדל םאיבהלו הכלהכ םרייגל לכונש

 היפויתא ידוהיל סחיה לע 02 רלדנט יכדרמ ברה ,ודכנל בתוכ ןייטשנייפ השמ ר"גה !ןכ לע רתי

 וליפאש ,עדיל שי םגו" :)םתודהיב קפס ליטמ ומצע אוהש תורמל( םתולעהלו םליצהל ךרוצלו

 םיביוחמ ,םתודהי לע םשפנ םירסומו ,םידוהי םהש םיבשוחש רחאמ ,מ"מ ,םידוהי םניא אנידל םא

."םליצהל

.ב''נ 'יסב םג וירבדב ןייעו 91
.89 'מע ,)א"נשת ,תובש ןולא( ב"י ךרכ ןימוחתב אבוה בתכמה ,ד"משת ןסינב ו"כ 02
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 ךירצש ,ןייטשנייפ מ"רגה לש וירבדמ רקיעבו ,םיקסופה לש םהירבדמ הארנ וניינעמ דמלה רבדכ

 ןכאש ,ידוהיכ ומצע האורה םדאמ וא ידוהי באל ןבמ ונל שיש תויפצל שממ לש סיסב תויהל

 ןב'כ ונרדגהש המ הצרא הלענ םאש ,ונל בורעי ימ ךא .תווצמה תא רומשל םהילע ולבקיו ורייגתי

 תאז אדוול לכונ אלש אוה יאדו םויה תואיצמב ?ונממ וניתויפצ תא םישגי ןכא אוה ,'ידוהיה םעל

 םיטמ 'חדנ ונממ חדי יתלבל'ו 'דסח יפלכ הטמ' לש ןורקיעהש ,ינמוד יתעד תוינעל ךא .שארמ

 םומינימ לע ףא ךנחתהש ידוהי באל ןב לש ותאלעהב לדתשהל שי ,םיגירח םירקמל טרפש ,ךכל

 ,ינמוד .ותכלהכ רויגו תווצמ תרימשל ךוניח ידי-לע ויבא תרותל ובישהל תוסנלו ,תידוהי תוהז לש

 תידוהיה תוהזה ןדבואל ששחה ,לקשמ דבכ קומינ ,ומיע וקומינ - ולא יירבד לע קלוחש ימ םגש

 םויה ונבצמ היה ,םיידוהי תובאל םינבב קר רבוד וליא ,יתעד תוינעל( ץראב הרבחהו הנידמה לש

 רובסש ימש ,םיכסהל לכוי אוה םג ךא .)םייוג גוז ינב ינשל םינב םה םילועה ןמ םיבר .תיסחי בוט

 וא תודהיה סרה םשב תאז השוע וניא ,הצרא תויוג תוהמאו םיידוהי תובאל םינב תולעהל שיש

 .וישעמ םע םילשהל ,דבעידב תוחפל ,ןתינ אליממו ,הרותה סרה

 קוחב )תויוג תוהמיאו( םיידוהי תובאל םינב לש הללכה :איה ןאכ דע יירבדמ הלועה הנקסמה

 ותוארל ןתינ הז חנומ .'ידוהיה םעל םינב'כ אלא ,יתכלה חנומ אוהש ,םידוהיכ אל ךא ,תובשה

 ,העיבקה תמייק אסיג ךדיאמ .אלמ רויגב םילוע םתוא לש ךרוצה תא ריהבמ אוהו ,ילרטיינכ

 היילעל יאכז םדא ןיא ,לעופב הלועל ףרטצמה היילעה יאכז לש יסיסבה יתחפשמה אתל טרפש

 ,יסיסבה יתחפשמה אתה תרגסמבו הנושאר הברקב ףאו ,ידוהיל ותברק חוכמ תובשה ךמס-לע

.ומצעב הלועו יח החפשמבש ידוהיה ןיא םא ומצע חוכמ היילעל יאכז וניא

 סחייתהל שי הילאו ,תפסונ הדוקנ תולעל היושע ליעל ואבוהש ןייטשנייפ מ"רגה לש וירבדמ

 שיש עבק ךא ,םישאלפה לש םתודהיב דואמ קפקפ ,רומאכ ,ןייטשנייפ מ"רגה !הבורמ תוריהזב

 ברה .םתודהי לע םשפנ םירסומו םידוהי םהש םיבשוח םהש הדבועה לשב קר םליצהלו םתולעהל

 םישאלפהש ,הקוחרה תורשפאה תא ותרבסל ףינסכ ףרצמ אוה םאה ,שריפ אלו ובתכמב םתס

 םתולעהל ךרוצה םאה ,שריפ אל םג אוה .רומג יוגב ףא תמייק ותרבס אמש וא ,םידוהי ןכא םה

 ןוצר לשב ףא וא ,תרחא הקוצמ תעב םג ןוכנ אוהש וא ,הב םינותנ ויהש הנכסה לשב קר אוה

 יוגה לש שפנה תוריסמ תדימ יהמ ,וירבדמ רורב ירמגל אל ,דועו תאז .הנכסה תמחמ אלש תולעל

 םע תודהי התוא ההז המכ דעו ,ותולעהלו וליצהל ךרוצל הדימ הנק הווהמה תודהיה לע ןודינה

.אסיג ךדיאמ תידוהיה תימואלה העדותה םע וא אסיג דחמ ךורע ןחלושב תוכלהה םויק

 ןב םגש ,הנקסמל עיגהל הרואכל לכונ ,וירבדב תוחותפ ורתונש תולאשה לכב לקהל אובנ םא

 ךרד תידוהי החפשמל הסינכ ,הכלהכ וניאש רויג( תורחא וא ולא תוביסמ יחה םייוג םירוה ינשל

 עייסל ונילע לטומ ,ידוהיכ )ומע תוהדזהלו ידוהיה םעה לא ברקתהל ןוצר םתס וא ןיאושינ ירשק

.ורייגלו תמאה תרות תא ודמללו ונמיע תויהלו תולעל ודעב

 ץראה תפצהמ ששחה לשב הבורמ תוריהז תקקוז ,הב ונילעהש םיברה תוקיפסה דבלמ ,וז ךרד

 עמתשמה לכ לע תודהיה לש הלוע תא םהילע לבקל הנווכ לכ םהל ןיאו ,םרבכ םכות ןיאש ,םייוגב

 תוהז תחת םייחה םישנא לש םיבר אל םירקמב לקהל והשלכ חתפ הב שי ,םוקמ לכמ ךא .ונממ

 תולעל םדעב עייסל ,רחא רבד םתוא ודמיל אל םלועמש ןוויכמ ,התוא םיניבמ םהש יפכ תידוהי

 יתלוכיש הביסה יהוז .הכלהכ םרייגלו תמא תרות םדמלל ןאכ לדתשהלו ,םידוהיכ אל הצרא
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 אוהש וא ,תמכסומ תידוהי תרוסמ יפ-לע ידוהי םייח חרוא םייקמש ימ ויפלש חוסינל םיכסהל

 תקיז תאו תידוהיה התוהז תא םירידגמה םיבייחמ םייח יסופד תלעב תשבוגמ תידוהי הליהקב יח

 ףרטצהש ימכ בשחיהל לכוי הזכ םדא ,ולא םייח יסופד תועיבקב םייקמ ומצע אוהו ,הילא הירבח

.)ונתעצהב תובשה ןורקעל ,4 5 םיפיעס( ידוהיה םעל

 יולת רבדה היה אל וליאש ,רורב .דמועה לע הבורמ וב ץורפהש ,הז חוסינ יתלביק טקש בלב אל

 ,ידוהיה םעל ףרטצהל ונוצרבש יוגה תא רתוי רידגמו רתוי בייחמ חוסינ ףידעמ יתייה ,יב אלא

 ,רובס ינא ךא .ליעל יתאבהש ןייטשנייפ מ"רגה לש וכרדל רתוי בורק יל הארנ היהש חוסינ

 רבכש ,'דגנכש דצה םע הרשפ'ה ןויער לשב קר אלו ,ונתעצהבש חוסינה לע תוירחא לוטיל לכואש

 לע תוירחא לוטיל ןכומ ינאש ךכל הביסה .ילע לבוקמ וניא אוהש רופס ןיא םימעפ יתרהבה

 לש הז גוס ףא תובשה קוחב לילכהל שרודה ינוליחה דצבש ,יתענכושש ,איה וילע םותחלו חוסינה

 ומצע שחה יוגה ,תלוזה יפלכ תוירחא תולגל איה ךכב םתנווכש ,םיבוטו םיבר םימייק ,םישנא

 .)ךכב וירבד תא םיריכמ םניאש םגה( ןייטשנייפ מ"רגה ויפלכ הלגמש תוירחאה חורב ,ידוהיכ

 םייוג יפלכ תושימגהו תוחיתפה תדימבו םיטרפב איה וב ןיינועמ יתייהש חוסינ לע ימע םתקולחמ

 הנשי םתעצה סיסבב ךא .תורומח תואצות ,יתעדל וז תוחיתפל תויהל תולולע תישעמ הניחבמ .ולא

 ןאכ התלע וליא .וז הדוקנ בוש ריהבא .תחא הלגע דחי םמיע ךושמל יל תרשפאמה תמא תדוקנ

 לע תוירחא לטונ יתייה אלו ,ןייטשנייפ מ"רגה לש וירבדמ זז יתייה אל הפורצ תיתכלה הלאש

 םישחה םישנא םע תוינורקו תולגעש חתפל וז היגוסב ונל חתפש טחמ לש וחתפכ חתפה תכיפה

 ינאש ,יירבד לע רזוח ינא ,תיתכלה אלו תירוביצ הרקיעש הלאשב ךא .וב תוסנכנ םידוהיכ םמצע

 ברה לש תינורקעה וכרדב םיכלוהה ולא םע תחא הלגע תכישמ לע תוירחא לוטיל ןתינש רובס

 רבעמ לא חתפה תבחרהב הרושה תא ולקלק םא םג ,ידוהיכ ומצע שחה יוגה יפלכ תוירחא לע

.וב םיניינועמ ונייהש המל

 ימצע לע לוטיל ןיהמ ינא ךאיה ,יתדמעל יגולואידיא יוסיכ יתאצמ םא ףא :לאושה לאשי קדצב

 אלו ישעמה רושימב איה ךכל יתבושת .הנממ תושקבתמ ןהש יתידוהש תורומחה תואצותה תא

 :היגולואידיאב

 ,ונתעצהמ ךורע ןיאל הבר השמגהב ףאו ,ולאכ םישנא םיסנכנ םויכ םג ץ"גבה תארוה יפ-לע )א

 .תובשה קוח תרגסמב

 לולע בצמה םנמא( םיבר םניא הז הדימ הנק יפ-לע םיסנכנה םישנאה ,תמייקה תואיצמב )ב

.)ךכ לע העיבצמה המגמ ןיא עגרכ ךא ,תונתשהל

 ךותח הדימה הנק ןיא ירהש ,ודיב דחא לכ תרות תתנ ,םתעבקש הז הדימ הנקב :לאושה לאשי דוע

 יטילופה גרדה ידיב ונרתוה קייודמה הדימה הנק תא :יתבושתו .יופצה ןמ הלודג הצריפ ןימזמ אוהו ,ויד

 הסיסבב חנומה ןורקיעה .וז הצריפב רודגל ונחוכ היהי המ עבקיש אוה רחובה ךילהתה ףוסבו ,ויחולשו

 הז אוה רחובה םאו .ונממ םילועה םיטרפה םע אל ,רומאכ ךא ,ומע ההדזמ ינאו ,ןוכנ רומאכ אוה

 .ונב אלא יולת רבדה ןיאו ,ונוקחרי ונישעמו ונוברקי ונשעמ ,הצריפה תא רודגל ונחוכ תא עבקיש

םשרמה

 תיתכלה הלאשב םיברעתמ טפשמה תיבו קוחהש םושמ ,רתוי הלודג תיתד הניחבמ ונתייעב ןאכ
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 חונימב רבודמ ןאכ .ידוהיכ )יוהיזה תדועתבו םיבשותה םשרמב( םושרל ןתינ ימ תא ,הרורב

 תודהיל העונתה לשו )תיביטברסנוקה( תיתרוסמה העונתה לש העיבתה ,ןכ לע רתי .קהבומ יתכלה

 הכמ הכלהה תרמוש תודהיה לש התניחבמ איה םהירויגב םשרמה תרכהל )תימרופרה( תמדקתמ

 לש םמויקב היתודסומו הנידמה לש תימשר הרכה - המדקהב ליעל ורהבוהש תוביסה ןמ השק

 לכ שוחל אלבו הל םיפופכ תויהל אלב הכלהה םשבו הרותה םשב רבדל םיאבה תודהיב םימרז

.תורודה ךשמב לארשי םעב החתפתהש תיתכלהה תרוסמל תוביוחמ

 חנומהש 12 ,ןוילעה טפשמה תיב תעיבק תא לבקנ ןכא םאש ,הדבועה יתוא הדירטמ ולא ינשמ רתוי

 דוע ךמתסהל ןיאש ירה ,הנידמב הנוש תועמשמו הכלהב תחא תועמשמ ול שי ,ידוהי - ןודינה

 ליחתהל שיו ,תושיאה ינידו תיתכלהה הניחבה ןמ םדא לש ותודהי יבגל הנידמה לש הימושיר לע

 םלוע תלדבה התוא לידביש רפס ,ץראב הכלההו תווצמה תרמוש הליהקה לש ןיסחוי רפס להנל

 הרוגס תימונוטוא הליהקל התוא ךופהיו ,הז ןיסחוי רפסב םימושר םניאש ולאמ תרזוח הניאש

.גוליפ לש הלודג הנכס הנשי ךכבו ,םעה ראשל יעמשמ דח רשק אלב

 אוהו ,הז גוסמ ןיסחוי רפס ,הרירב רסוחמ הארנכ ,בתכנ ,ארזע ימיב ,ינשה תיבהו ןויצ תביש ימיב

 ימעמ לדביהל ןמצע לע ולביקו ,)'ט הימחנ( הנמאה לע ומתחש תוחפשמה תמישרב יוטיב ידיל אב

 ולדבתה םהו ,הימחנו ארזע תנמא לע םידוהיה ןמ שילשכ ומתח סג ןובשח יפ-לע .ץראב רכנה

 לארשי םע תא הוויל ,גוליפה - וריחמו ,הרירב רסוחמ ,רומאכ ,השענ רבדה .םירחאה ןמ ןיאושינב

 ונילעש ענכושמ ינא .םינושה םיגלפה ןיב םניחה תאנש לשב ,ןברוחל דע ,ינשה תיבה ימי לכ

 ,תווצמה ירמוש רוביצ לש יתליהק ןיסחוי רפסל הלילח עיגנ אלש ידכ ונידי לאלש לכ תא תושעל

 םירשכההו תורשכה תודעו רפסמכ םרפסמש םינוש ןיסחוי ירפסל ךופהל הרהמב לולעש רפס

 ןב וניאש רחאה לצא לכוא וניא דחאהש םשכש ,ךכל איבי הז בצמ .'אשידקה תורבח' רפסמכו

 בייח ידוהיה םעה לש ןיסחויה רפס .ןיאושינה תירבב ומיע אובי אל םג אוה ךכ ,ותפקשהו ורצח

 .ומצעל שורפי ךכמ שורפל הצורהו ,הלוכ לארשי תנידמ לש ןיסולכואה םשרמ רפס - דחא תויהל

 םא עדוי ימש ,וז תולדבתה עונמל ידכ לכה תושעל ונתוא תבייחמ םעה תומילש לע ונתוירחא

.הרזח ךרד הנממ שי

 יל הארנש המ תא ליצהל ידכ םירקיו םיבושח םילגד ירעצל יתלפיק םשרמה לש וז השרפב

 הכלההו הרותה יפ-לע אלש ימרופר רויג ךמס לע ותדב ידוהיכ םשריהל לכוי יוגש הדבועה .רקיעכ

 ,תימואל תוירחא לש םומינימ אלל םג םיבר םירקמב יתעדלו ,תורוד ירודמ לארשיב תלבוקמה

 .ומצעלשכ דחא לכ םידמוע םלוכ אלש ןכתיי ,ךכ לע יתמתחש םילוקישה .אושנמ יניעב השק איה

:דחא רבד םידקא םתיינמל םדוק ךא .רבטצמ לקשמ ,םהמ קלחל תוחפלו ,םהל שיש ינמוד ךא

 אוה םשרמה יקוח תונשרפב םעפ רחא םעפ טפשמה תיב לש הליעפה ותוברעתה לשב םויה בצמה

 ןויוושה ןורקע תא םעפ רחא םעפ ףידעה )םירחאבו ליעל ורכזנש ויקספב( טפשמה תיב .לכמ השק

 וכרענש םירויגל סחיב ץראב וכרענש םירויגו ,תווצמה ירמושל סחיב םימדקתמה - םימרזה ןיב(

1301 צ"גב ;ליעל ,טילש ןיינע 12 /  ןיינע" :ןלהל( 166 )4(טמ ד"פ ,םינפה רש 'נ 'חאו )ןייטשדלוג( ורספ )הוח( ןאילא 39
126 פ"הב רלייז אישנה לש ותטלחה .)"ןייטשדלוג / .ןיד יקספ דועו ,תמענ ןיינעב רוערעה אושנ התיהש ,)המסרופ אל( 69
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 22 הנידמה לש םושירל יתדה םושירה ןיב הדרפהה תא ,ןופצמהו תדה שפוח ןורקע תא ,)ל"וחב

.דועו

 .שפוחבו ןויוושב ישפנ לכב לגוד ינא .ךכב בורה יטפוש לש םתעד ףוסל יתדרי אל ימצעלשכ ינא

 ינשל ותוכזב עגופה המ רבד תושעל םדא לע םיפוכ ונחנא םא שפוחהו ןויוושה םימגפנ יתפקשהל

 שמתשהל התוא ותווצב ויתופקשה תא הנידמה לע תופכל םדא אב ןנד םירקמב .ולא םיכרע

.ולש ותפקשה יפ-לע םיוסמ חנומב

 .בורה יטפוש ידי לע וחדנ םהירבדו ,וז ןיעמ הנעט ונעט םירכזנה םיטפשמב טועימה יטפושמ המכ

 ,בחרה רוביצל ךכב וניתונורקע תא ריבסהל תווצמ ירמוש רוביצ ישנא לש םיבר תונויסנ ויה

 עוגפל םיסנמש ימכ דימת ונרייטצה תואיצמב .עודמ ןיבמ יניאו ,ךכב ונלשכ יתעידי בטימלו

 לכ ונל ןיאו ,ונל היה אל -להקה תעדב הזכ יומיד םעו ,הכלהה תבוטל ןויוושהו שפוחה תונורקעב

 טפשמה תיבב םיכוז םהיתוחוקלו םימרופרה .טפשמה תיבב ךכב תטלשה העדה תא חצנל יוכיס

 םיסנכב ונכרד תקדצב ונמצע תא ענכשל םיחילצמ ונא .תולכו תואור וניניעו ןוחצינ רחא ןוחצינב

 םימרוגבו תרושקתב ,טפשמה תיבב םשאה תא ,קדצבו ,םילות ונא .וז היגוס ןבלל םיאבה םיימינפ

 םימרוגה לש תודגנתהה תמוח תא עוקבל םיחילצמ ונניא תאז םע .תילארשיה הרבחב םירחא

 ,תילארשיה הרבחהש ,שפוחהו ןויוושה תודוסי תא תרתוס הניא ונתשירדש םענכשלו ,הב םיעבוקה

 .םהב הצפח ,תיברעמ הרבחכ

 ךוניחה תודסומב ,שרדמה יתבב ,םיברה תסנכה יתבב ,ילארשיה בוחרב רכינ ונחוכ ,תרחא ןושל

 ימי ,חספ רדס( תודהיה םע יסיסבה רשקה תווצממ המכב ינוליחה בוחרב םג תרוסמה רומישבו

 להק ץראב ןאכ ץבקל םיחילצמ םניא )ןיידע( םימרופרה .)דועו הווצמ רב תוגיגח ,םייטרפ ןורכיז

 תלוכיב םגו ,תרושקתב ,טפשמה תיבב ,םיעבוקה תודסומב ךא .םימדקתמה םהיתונויערל שממ לש

 ףוחדל םוקמב -םימרופרב תורשפ אלל ונקבאמ - םיקקוחמה תיבב תויעמשמ דח תורימא איצוהל

 בושל ךרוצלו ,הניפל ונתוא קוחדל לולע אוה .םיפדרנכ םתואו םיפדורכ ונתוא רייצמ ,הניפל םתוא

 השדח חונ תביתב ונמצע תלצהל ,'ה רבדל םידרחה לש תודרפנה תוליהקה ןויערל םייתרחמ - רחמ

.הילא האילמה ונתוביוחמלו םימשה ןמ הרותב םינימאמ םניאש ולאל הריזה זכרמ תרקפהלו

 ,רפוס ם"תחה לע הקזח .תולגב תודדוב םיתעל ןוכנ היהש ןכתיי ,תודרפנה תוליהקה לש הז ןויער

 .ןקותמ וניאש רבד ודי תחתמ איצוה אלש ,הנש םייתאמל בורק ינפל הירגנוהב ודוסייל איבהש

 .הלילח ,וילא עיגהל אלש ידכ לכה תושעל שיש ןויער אוה לארשי תנידמבו שדוקה ץראב ןאכ ךא

 ןויערב ןימאמה לכו ,רחא םוקמ לכבמ םייתעבש הלודג ןאכ ותומילשלו לארשי ללכל ונתוירחא

 תאזה הבוטה ץראה תא חיטבה ה"בקהש ,ךכל עדומ אוהש וילע הקזח ,התומילשו ץראה תשודק

 תפוקתב .היהתש לככ תרחבנ אהתו ,םהב תחא הליהקל אלו ,בקעיו קחצי ,םהרבא לש םהינב לכל

 תוכמס לעו הפ לעבש הרותה תלשוש לע םיקודצל םישורפה ןיב תקולחמה רקיע התייה ינשה תיבה

 לע רקיעב התייה םייסיאה םע תקולחמה .הרותה תא שרפל וז תלשוש ידימלת לש ןירדהנסה

.אסיג ךדיאמ תודרפנה תוליהקה ןויער לעו אסיג דחמ לארשי תוכלמב הרכהה

 ינאש םושמ ,ארוקל הילאמ תנבומ תויהל הרומא איהש ףא ,וז הנורחא הדוקנב טעמ יתכראה

 הניא המצעלשכ תדה תרמה .םייתד םיפוגל הערכהה רסמיהל תבייח עודמ תוארל השק ,םירחא םימוחת יכרצל םלוא" 22
.)םש ,ןייטשדלוג ןיינע ,רגמש ריאמ סומידב ןוילעה ש"מהיב אישנ( "ישיאה דמעמה יניינע ןיב הקיקחב היונמ
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 לע ןגהל ךרוצהו ילארשיה בוחרב םיטלושה םימרוגה םע תכשמתמה תקולחמה ןמ תופייעהש ,שח

 ךותב םג תודרפנה תוליהקה ןויערל התיבש תונקהל םילולע - םינפבמ יגולואידאה ונתיב תומילש

.ךכ םע םילשהלמ ונל הלילחו ,'ה רבדל הדרחה תיתדה תונויצה לש התיב

 ,דואמ דע ינורקעו רמ אוה םמיע ונקבאמ :םיביטברסנוקבו םימרופרב ונקבאמ לע תפסונ הלימ

 ךא .היתווצמ תאו הרותה תא שרפל ךרדה לע םמיע תיגולואידיא הרשפל םוקמ לכ האור ינניאו

 .יטילופה שרגמה וא טפשמה תיב איה םמיע הנוכנה קבאמה תריזש ,רובס ינניא תוביס המכמ

:ךכל תוביס המכו

.לודג וניא חצנל ונלש יוכיסה ולא םישרגמב יתעדל עודמ יתקמינ ליעל .1

 וא בוטל ,ץ"גבה יקספ לכמ הבושח יל תיארנ בוחרה ןמ שיאה לש וביל לע קבאמה תריז .2

 םיחילצמ תונורחאה םינשב .ונדואמ לכ תא םיעיקשמ ונא הז קבאמבש האור ינניא ירעצל .ערל

 קר אלו שרוד לכל הבישי םוקמ שי םהבו םירופיכה םוי תליפתל םיניינמ םירעב חותפל םימרופרה

 .לפלופמ םוכס םרובע תובגל ןויסינ אלב ,ףסכ ןיא םניח םישנאל םינתינ הבישיה תומוקמ ,ש"נאל

 המ שדחה ללפתמל ריבסהל לגוסמהו ,רוזחמה תא ריכמה רבח דמצומ ךכב ץפחה ללפתמ לכל

 ,םויה קחרי אלש תויהל לולעו ,לדגו ךלוה ולא םיניינמב םיללפתמה רפסמ .וב בותכ תועמשמ

 טעמ אל השענ ונלש תסנכה יתבב םג .ףופצ ךכ לכ היהי אל רבכ ונלש םירופיכה םוי יניינמבו

 ,םימרופרה םע וניקבאמב ונתוא הכירדמ התייה תמא תאנק קר וליא ךא .םיקוחר ברקל ידכ

 ינפב ישימחו ינש לכ ןנוגתהלו ץורל וירחא קרו ,הז קבאמל סייגתהל לוכ םדוק םיכירצ ונייה

 םילועל חספ ירדס יבגל ,רתוי הנטק יכ םא ,תמיוסמ הדימב םינוכנ םירבדה .ןוילעה טפשמה תיב

 .בוחרב שיאה לש וביל לע קבאמב תופסונ תומזוי יבגלו םימעה רבח תוצראמ

 תיב ינפב .םיימרופרה םירויגל רושקה יטפשמה אשונב םג ונלש רוביצה תדמע לע תרוקיב יל שי .3

 עבקש ,רלייז ידרו ,םילשוריב יזוחמה טפשמה תיב אישנ לש וניד קספ לע רוערע ןודנ ןוילעה טפשמה

 קספ תועמשמ .הכלהה יפ-לע וניאש רויגב ורייגתהש םירתוע השולשו םירשע םידוהיכ םושרל שיש

 ,וניד קספב רמא ומצע רלייז אישנה .הנידמב םושירה ירדסה לכ לש ונתניחבמ רומג ןברוח איה הז

 עירכהל ןוכנ היה אל ,ןמאנ תדעו העיצהש ךרדב תקולחמה תא בשייל הווקת לש ץוצינ היה דוע לכש

 ןיאש ,בוש ןעטנ ןוילעה טפשמה תיבל רוערעב .טפשמה תיב תקיספ לש תינחוכה ךרדב תקולחמה תא

 :היגוסה תא טעמ ריהבא .ןמאנ תרשפ תנתונ ןיידעש יוכיסה לשב חוכיווה תא תינחוכ ךרדב עירכהל

 םייתרוסמה ןיבל הכלההו תווצמה ירמוש ןיב הרשפל העיגה ןמאנ בקעי 'פורפ לש ותושארב הדעו

 רויגהו ,ףתושמ היהי וילע חוקיפה .רויגל םימרזה תשולשל ףתושמ רפס תיב םקוי היפלו םימדקתמהו

 םימרופרה .הכלההו ךורע ןחלושה יפ-לע לעופה רויגל ןיד תיב ביציש הדימה ינק יפ-לע היהי וירגובל

 וליא ,וז הרשפ .וז הרשפל םיישארה םינברה תמכסהב הרשפל םתמכסה תא ונתה םיביטברסנוקהו

 התייהש תימשר הטלחהל האיבמ התייהו ,ץראב רויגה םושיר תולאש תא תרתופ התייה ,הלבקתה

 ויה וז הלאש ביבס םידוהי ןיב תוהבגומה האנשה תומוח םג .דבלב הכלהה יפ-לע רויגב הריכמ

 הרכהכ שרפתת וזכ הלבקש ששחמ ,ןמאנ תרשפ תא יולגב ולבק אל םיישארה םינברה .תוררופתמ

 ולביק אלש תורמל םידיגו רוע םורקת הרשפהש ךכל טעמ אל ועייס םה ,םנמא .םירחאה םימרזב

 תפרוג הכימת הלבקתנ אל ,תישארה תונברה םללכבו ,הרותה ישנא ללכמ םג .ימשר ןפואב התוא

 יתעדלש( חתפ חתפ הז לכ .תווצמ ירמוש םישנא ידי לע רקיעב להונמ רויגל רפסה תיבש ףא ,הרשפב
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 ,רויגל ףתושמה רפסה תיב םקוהש תורמלש ,ןועטל םיביטברסנוקלו םימרופרל )רשי וניאו ןוגה וניא

 לולע הז רבד .םהירויגב ריכהל טפשמה תיבמ עובתל וכישמה םהו ,ןמאנ תרשפל םיביוחמ םניא םה

 ,ףוסבל .םירחאה םימרזה לש רתוי םיליקמה ןידה יתבל םיבר םירייגתמ תריהנו ןברוחו סרה םורגל

 ידיב ריוגש ימ יכ – דרלגנא טפושה לש תקלוחה ותעד דגנכ – םיטפוש הרשע לש בור תעדב ערכוה

32 .יוהיזה תדועתב ידוהיכ םשריי לארשיב יביטברסנוק וא ימרופר בר

 אלו בוחרב שיאה לש וביל תריזב םירחאה םימרזב קבאהל ףידעמ ינא הלשבש תפסונ הביס .4

 ררגנ םיאקיטילופו טפשמ יתב תועצמאב ינחוכ קבאמש ,איה יטילופה שרגמבו טפשמה תיבב

 ותוא הדירומו יגולואידיאה קבאמה תא תטעממ תישיא האנשו ,תישיא האנשל תובר םימעפ

 העונתה לע םינמנה םישיא יתרכה וז היגוסב תירוביצה יתוליעפ תרגסמב .הב ץפח יל ןיאש המרל

 תישיא תוחגנתהב ןינע לכ יל ןיאו ,םהמ דומלל המ יל שיש תימרופרה העונתה לעו תיביטברסנוקה

 םמיע ראשהל ףידעמ ינא .םוצעו לודג אוה םיגציימ םהש המ םע ילש ינחורה קבאמה .םמיע

 היגולואידיאה תא םיצעמ וניאש ,קוחב ינונטק קיספ לכ לע חכוותהל םוקמב יגולואידיאה קבאמב

.וב םינימאמ ונאש המ תא אלו ונלש

 ונתנומא יפ-לעש ימל םג תידוהי תד םושירל םיכסהל יתוא ואיבהש ,םילוקישה ראשל רזוח ינא

:הכלהה יפ-לע רייגתה אל ירהש ,ללכ ידוהי וניא

 ,יתימאה בצמה לע אלו דבלב תישיאה הרהצהה לע דיעמ םושירהש ,שרופמב ךמסמב רמאנ .1

.וב רומאל תחכומ היאר תויהל לוכי וניא ןכלו

 תדימבו ותרהצה תא קמנל ךרטצי רייגתמ .הירבסה תא םג לולכי הרהצה יפ-לע םושיר לכ .2

 .ותוהמו ותוא רייגש ןידה תיב םשרייו ,התוא חיכוהל ךרוצה

 תרגסנ םדא רייגל םלועב םוקמ לכב יארקא ןיד תיב לכ לש תלוכי לש הלודגה הצריפה .3

.ורויג רכוי ,הב רבח רייגתמהש הליהקה לש ןיד תיב קרו ,ונתעצהב

 אוה ךא ,קוחב שורפב רמאנה ןמ ונתניחבמ עורג אוה הז בצמ ,הנמאל המדקהב יתבתכש יפכ

 לשב רמוחו לקו ,ומצעלשכ םג ייניעב ףידע הז רבד .לעופב ץורפה בצמה ןמ רועיש ןיאל בוט

.ןוצרמ תפתושמ המכסהמ קלח אוהש הדבועה

.ליעל ,תמענ ןיינע 32
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ןיאושינ תרתהו ןיאושינ - ישיא דמעמ :ינש קרפ
העצהה

.קוחב ועבקיי םיטרפ .החפשמ םיקהל תוכז םדא לכל :עבקיי דוסי קוח תמרב  .1

 ,השיאו רבגל קר ןתניי הז ןוישיר .הנידמה ןמ ןיאושינ ןוישיר ולביקש ימ קר אשניהל םיאשר  .2

 קר יונפ בשחיי םדא .הרוסא תיתחפשמ הברק םהיניב ןיא רשאו ,קוחב עובקה ליגב ,םייונפ 

 .יתדה וניד יפל ןהו יחרזאה ןידה יפל ןה יונפ בשחנ אוה םא 

 תונברה ידי-לע ךמסומ ינבר ד"יב ידי-לע קר הז ףיעס ךרוצל יונפכ רכוי ידוהי יכ רהבוי 

 .וב הריכמ תישארה תונברהש ל"וחב ד"יב ידי-לע וא ,תישארה 

 תויוכזו תובוחל עגונב קוחה תוארוה לע םיטרפ גוזה ינב ולבקי ןיאושינה ןוישירל דומצב .3

.ןיאושינה ינידו ןיאושינה סכט ןיינעל םהינפב תודמועה תויצפואה לעו ,ןיאושינה תרגסמב 

 תונוישיר קינעת הנידמה .ותריחב יפל סכטבו ןיאושינ ךרועב רחבי אשניהל ןוישיר לביקש ימ  .4

 .ותליהק יניד יפל ןיאושינ ךורעל ךמסומש ימלו ,ךמסומ יחרזא םושיר דיקפל ןיאושינ תכירעל 

 .2 ףיעסב םייונמה םיאנתה תא םידגונ םה ןכ םא אלא ,ל"וחב וכרענש ןיאושינב ריכת הנידמה  .5

 טפשמ תיבב הנישעית ,םתולח וא ןיאושינה ףקות לע תוטלחה טעמל ,ןיאושינה יבגל תוערכה  .6

 ,דחוימ לנובירט ינפב ןיינעה ןודיי – םידדצה ומיכסה אל .םידדצה תטלחה יפל ןיד תיבב וא 

 .יתדה ןידל ףופכ ומצע האורה יחרזא טפושו ןייד ,יחרזא טפושמ בכרויש 

 יאשר יחרזא טפשמ תיב .םייתד ןיד יתבבו םייחרזא טפשמ יתבב ךרעית ןיאושינ תרתה  .7

 לכ .)2 ףיעס יפל( תדה יפ-לע ןיאושינה לש םדוק םויסב תיחרזא ןיאושינ תרתה תונתהל 

.ונושל תא איבתו ,2 ףיעס תארוהל טלוב ןפואב הנפת ןיאושינ תרתה תדועת 

 סכט ביט וניוצי םשרמב .םשרמל היינפה ףוריצב ישיאה דמעמה םשריי תוהזה תדועתב  .8

 ועבקיי םושירה יטרפ .ומוקמו ודעומ ,ותוא ךרעש ימ תוהז ,ןיאושינה תרתה וא ןיאושינה 

 תונברה םעטמ ינולפ ברה :וא( םושירה דיקפ :ךרועה .יושנ :ישיא דמעמ :לשמל .תונקתב 

 תותדה יכרוצל ומאתוי םושירה יטרפ .)תיתרוסמה העונתה םעטמ ינומלא ברה :וא .תישארה 

 םשרמב ומשריי ,דחא ךילהמ רתויב ןיאושינה ורתוה .םהיגיצנ תשקב יפל ,םינושה םימרזהו 

 ןיבו )םיטרפה יווילב( ורתוה ויאושינש ימ ןיב ןיחבי םשרמה .ןיאושינה תרתה יכילה לכ יטרפ 

.ןאכ ולוחי – "רויגו םשרמ" קרפב 6 ףיעס תוארוה .2 ףיעס יפ-לע שרגתהש ימ 

 .םהל םיקקזנה ףקיה יפל )ןיד יתב ,ןיאושינ יכרוע( םייתד תודסומ ןומימב ףתתשת הנידמה  .9

 ןורקיע .דליה תבוט לש ןורקיעה יפל ןידה יתבו טפשמה יתב לכ ונודי םידלי תקזחה ןיינעב .01

 .וישרפמ לש םהיתופקשה יפ-לע שרופי הז 

 ולעפי םייתד ןיד יתב .םינימה ךרע ןויווש לש ןורקיעל םיביוחמ ןידה יתבו טפשמה יתב לכ .11

.תורחא תוארוה לע ורבגי הלאו ,םהיניד יפ-לע 

 םייחש ימ לש םהיתויוכז .םהיתויוכזבו "רוביצב םיעודי"ב תפרוגה תיטפשמה הרכהה לטובת .21

.ךרוצה יפל םידחוימ םירדסהבו םיזוחב הנרדסות ןיאושינ תרגסמב אלש וידחי 

 רצקל תנמ לע רבעמ תוארוה הנעבקית .ןתליחת רחאל אשינש ימ לע ולוחי הלא תוארוה .31

.לארשיב תוגוז לע םינוש םייטפשמ םירדסה תלוחת לש ןמזה ךשמ תא 
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ןוזיבג תור - רבסה ירבד

I. 1 אובמ

יללכ .1

 החוור לש יזכרמו ינויח ביכרמ םה ,טרפב החפשמו ,םיבורק םיישונא םיסחיש ךכ לע תקולחמ ןיא

 הרוצב – םייקתמו ךישממ אוהו ,ןתישארמ תוישונא תורבחב םייק היה החפשמה דסומ .תישונא

 תכל תוקיחרמ תוכלשה החפשמה דסומל .ונל תורכומה תוישונאה תורבחה לכב – תרחא וא וז

 .הלש דוסיה תוילוחמ תחא אוה יתחפשמה אתהש הרבחה לע ןהו יתחפשמה אתב םירבחה לע ןה

 לש תיתרבחה הרדסהל יזכרמו בושח לקשמ היה תרוסמ לכבו הרבח לכב יכ עיתפמ הז ןיא ןכל

 .החפשמה

 ינב – םילבקמו – םישקבמ ,ןיאושינה תועצמאב .ןיאושינה דסומ דמוע וז תיתרבח הרדסה דוסיב

 .תידדהה םתוביוחמ תאו םהיניב ורציש יביסולקסקאה רשקב הרבחה לש תימשרה הרכהה תא גוזה

 תויוכזכ םויה תורכומ ,החפשמ םיקהל תוכזה ןכו ןיאושינ לש וז הבושח םיסחי תכרעמ םייקל תוכזה

 :יכ עבקנ 8491 תנשמ םדאה תויוכז רבדב תילסרבינואה הזרכהל )1(61 ףיעסב ,ךכ .דוסי

 לכ אלל החפשמ םיקהלו ןיאושינה תירבב אובל םיאשר ,םקרפל ועיגהש השיאו שיא לכ"

 ךשמב ,ןיאושינל עגונה לכב תווש תויוכזל םיאכז םה .תד וא תוחרזא ,עזג ימעטמ הלבגה

."םתעקפה תעבו ןיאושינה

 תויחרזא תויוכז לע תימואלניבה הנמאה ,םדאה תויוכז לע תיפוריאה הנמאב ועבקנ תומוד תויוכז

 שרופמב רמאנש יפכ 2 .היתורוצ לכל תיעזגה הילפהה לוסיח רבדב תימואלניבה הנמאבו תויטילופו

 תוכזה תא תללוכ אשניהל תוכזה ,היתורוצ לכל תיעזגה הילפהה לוסיח רבדב תימואלניבה הנמאב

 תוכזהש דועב 3 .ןתוא הררשא ףאו ולא תונמא לע המתח לארשי .גוזה תב וא ןב תא רוחבל

 תרתהל "תוכז" ןהב תרכזומ אל ,תוימואלניבה תונמאב הלולכ החפשמ םיקהלו ןיאושינל סנכיהל

 ןניאו ,יחצנ תירב רשקכ ןיאושינ תואורה תורוסמו תותד שיש ךכמ עבונ רבדה .ןיאושינה רשק

 הרכוה ןהבש תויברעמ תונידמ שי ,ןכאו .הלוספכ התוא תואור תוחפל וא ,ןיאושינ תרתהב תוריכמ

 .ןורחאה ןמזב קר ןיאושינ לש רשק קתנל תיטפשמה תורשפאה

 דצל ,הלוכ העצהה תסיפת לע תופיקמ תורעה הללכש ,הז קרפל תיתועמשמה ותמורת לע ץישפיל רחשל הדומ ינא 1
 אלש ,תיסחי רחואמ בלשב הלחה ץישפיל לש ותוברועמ יכ תרעטצמ ינא .םייתדוקנ םיניינעב רתוי תוטרופמ תורעה
 הז קרפב .דבלב ילש ןבומכ תראשנ תונורסחו תוטמשה ,םיגשמל תוירחאה .ויתורעה לכ תא ןובשחב איבהל יל רשפא
 הזה רוביחב ןיא יכ ךא ,ףסונ רמוח םישפחמה לש ןיעה תא רבסל תואב תוינפההו תובחרהה יכ שיגדהל ינוצרב דחוימב
.וב קימעהלו שדחל וא רמוחה תא ףיקהל תימדקא הרמוי לכ
 םישנו םירבג לש םתוכז רכות" :יכ עבוק 6691 תנשמ תויטילופו תויחרזא תויוכז לע תימואלניבה הנמאל )2( 32 ףיעס 2
 ךשמב ,ןיאושינל תוכזב גוזה ינב ןיב לחה ןויוושה ןורקע לע תרזוח וז הנמא ."החפשמ םיקהלו אשניהל ןיאושינה ליגב
 סוטטסו הדיל ,םואל אצומ ,תד ,עזג ימעטמ ולא תויוכז תקנעהב הילפה רוסיא וז הנמא תעבוק ןכ .םתעקפהבו ןיאושינה
 תוכזה" תא ,רתיה ןיב ,עבוק 6691 תנשמ היתורוצ לכל תיעזגה הילפהה לוסיח רבדב תימואלניבה הנמאל 5 ףיעס .רחא
 וא ימואל אצומ ,עבצ ,עזג ימעטמ" הילפהה רוסיא רבדב הארוה תללוכ ףא וז הנמא ."גוזה תב וא ןב תריחבלו ןיאושינל
 ,הנידמ קרבו ןייטשניבור ןונמא תאמ ,תישימח הרודהמ( לארשי תנידמ לש ינויצוטיטסנוקה טפשמה ןייטשניבור .א ."ינתא
.891 'מעב ,'א ךרכ ,)ז"נשת ,ביבא לתו םילשורי ,ןקוש תאצוה
 הילפהה לוסיח רבדב הנמאה ;19.01.3 םויב לארשי תנידמ ידי לע הררשוא תויטילופו תויחרזא תויוכז לע ל"ניבה הנמאה 3
 .הז ףיעס יבגל תדחוימ תוגייתסה רורשאל הפריצ לארשי יכ ןייצל שי .97.1.3 םויב הררשוא היתורוצ לכל תיעזגה
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 ,רימחמ יתד ףא םיתעלו ,יתד ןילופונומ וב שי .הלא תוזרכה םאות ונניא לארשיב יטפשמה בצמה

 לש האצות אוה הז בצמ .םתרתהו ןיאושינ יניינע לע רקיעבו ,ישיאה דמעמה יניינעמ קלח לע

 איה ונתעצה .םיינוליחו םייתד םידוהי ןיב הקומע תקולחמ לשו ,תבכרומ תיטפשמ הירוטסיה

 בצמה ןיב המאתהל האיבמ איה ךכ .הלא םיניינע לע יתדה ןילופונומה תא תלטבמו ,תינכפהמ

 םייח רשפאתש תרגסמ לע םג רומשל ןויסינ ךות ,םייללכה תונורקעה ןיבו לארשיב יטפשמה

 .הב םייחה םידוהיל - רשקהה לשב – תדחוימ בל תמושת ךות ,הנידמה יחרזאל םיפתושמ םייתרבח

 התע .ןישוריגו ןיאושינ לע ונרביד הליחת .יטנמס-ינושל יוטיב םג שי העצהה לש ינכפהמה יפואל

 יתחפשמה רשקה רואיתל 'ןיאושינ' הלמה תא ונרמש .ןיאושינ תרתהו ןיאושינ לע םירבדמ ונא

 חנומה תא .םייתד ןיאושינל דחוימ אוה ןיא ונתעצה יפלש תורמל ,טפשמה ידי לע רכומה קהבומה

 דועב ,)הלש רימחמ שוריפב םג( תדה ידי לע רכומה ןיאושינ רשק תרתהל םידחיימ ונא 'ןישוריג'

  4 .'ןיאושינ תרתה' תונוכמ ,ונידי לע תורכומה ,ןיאושינה רשק םויס לש תורחא תורוצ

 םיעדוי םניא ונתאמ םיבר ,תאז תורמל .ונתאמ דחא לכל תעגונ החפשמה לש תיטפשמה הרדסהה

 חוכיוה ,ךכל ףסונב .הקוצמ וא ךוסכס ללגב ןהילא עדוותהל םיצלאנ ונאש דע ,תודבועה תא

 ויבגל שיו ,רתויב םיטהולה דחא אוה ןישוריגו ןיאושינ יניינעב יסקודותרוא-יתדה ןילופונומה לע

 ןיבהל דחוימב בושח הז אשונב ןכל .תומודק תועד םיתעל תרצויה ,"תמחול" תורפס דואמ הברה

 םידעוימ םניא רבסהה ירבד ,ינש דצמ .תועבונ ןה ןכיהמו ונתטישב םויה תומייקה תויעבה ןהמ

 לע ןאכ דומעל תוסנל רשפא יא אליממו ,תויגוסה לש םיקיודמו םיטרופמ םירבסה םוקמב אובל

.םיקלח ינש ןב ידוחיי הנבמב ןאכ יתרחב ,ןכל .ןהיטרפ

 בצמב ,הצממ תויהלמ קוחר יכ םא ,טרופמ עקר ןויד יתמדקה ,םירבדה חתפב :ןושארה קלחה

.ונידי-לע עצומה רדסהל רבסהו עקר שמשל לוכיה ןויד ,וב תוררועתמה תויעבהו ,םייקה

 תונורקע :םיקלח ינשל םמצע רבסהה ירבד ףא םיקלחנ ,טרופמה עקרה ןויד םותב :ינשה קלחה

.ףיעס לכל תינושאר תונשרפ ,ןכמ רחאלו – עצומה רדסהה

 ימ לכו ,המצע ינפב תדמועה הרוצב םיבותכ - )ויקלח ינש לע - ינשה םגו ,ןושארה( םיקלחה לכ

 5 .םירחאה לע גלדל ןמזומ - םיוסמ קלחב קר ןיינועמש

 םניינע קר הנניא לארשיב םתרתהו ןיאושינ לש הרדסהה יכ םירבדה חתפב רבכ שיגדהל ךירצ

 ןורתפה לשו םייקה בצמה לש תוכלשהב רקיעב ןאכ קוסענ ,הנמאב ןוידה עבטמ .םידוהי לש

 .תורחא תופשב םג תומייק וז הריחבל תוליבקמ .ךשמהב ואר וזה תיטנמסה הריחבה לש רתוי טרופמ רבסהל 4
 ןאכ ןייצנ .םיבר םיפיקמ םירוביחב ןודנ ,טרפב ןישוריגו ןיאושינ ינידו ,ללכב ישיא דמעמ יאשונב יטפשמה בצמה 5
 ,ןדומ ,תבחרומ תיעיבר הרודהמ( לארשיב ישיאה ןידה הוואש .מ ;)ןמפיש – ןלהל( לארשיב החפשמה יניד ןמפיש .פ תא
 ;)יבצ-ןזור – ןלהל( )0991( לוחל שדוק ןיב לארשיב החפשמ יניד יבצ ןזור .א ,)הוואש – ןלהל( )1002-א"סשתה ,ביבא-לת
 ןוכמ( ?םייחרזא ןיאושינמ דחפמ ימ ןמפיש 'פ :לארשיב ןישוריגו ןיאושינ לש היעבב דחוימ רוביחב קסע ןמפיש 'פורפ
 יניד יקסבשרש צ"ב ;)"םייחרזא ןיאושינמ דחפמ ימ" :ןלהל( )0002 ,תנכדועמ הינש הרודהמ ,לארשי רקחל םילשורי

 תקסועה ,ץישפיל רחש לש הפיקמה טרוטקודה תדובע םג השגוה ,הנורחאל )יקסבשרש :ןלהל( )תיעיבר הרודהמ( החפשמ
 יחרזאה יחרזאה טפשמב םייגוז םיסחי לש תיזוח הרדסה ץישפיל רחש :ואר .הז קרפ לש וניינעמ דחוימב םהש םימוחתב
.)ב"סשת ,ןליא-רב תטיסרבינוא לש טניסל שגומ ,היפוסוליפל רוטקוד ראותה תלבק םשל רוביח(
 ,עבטה ךרדב .םייתד םישנא םה םיטפשמל תואטלוקפב החפשמה יניד םוחתב לארשיב םיקסועה בור יכ ןייצל שי
 הכלהה ןיב םיסחיב םג ךא ,ללכב תילארשיה הרבחה לש תויעבב םניינעב ברועמ יטפשמה בצמב םהלש ןיינעה
 הרבחכ לארשיל יוצרה טפשמה לע םינוידו םייתכלה םינויע ןיב בושח בוליש םהב שיש םירוביח בינמ רבדה .הניבו
 לע תונגוהב תואבומ הלא לש םהיתודמע ,םנמא .םיינוליח ידי לע הלא םיאשונב ןויד םהב ןיא ,ינש דצמ .תברועמ
 תוירחא תלבקמ םיינוליחה לש תוקרפתהל ןממס םג ךכב תוארל ןתינ ,תאז םע דחי .םייסקודותרואה םירבחמה ידי
   .לארשיב החפשמה יניד םוחתב תללוכ
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 תוכלשה תולעב הנייהת הלאה תועצהה יכ ןובשחב תחקל שי םלוא .םידוהי ןיב םיסחי לע

 ,בייחמ יטפשמ רדסהכ הנמאה ץומיא .לארשיב םיידוהי אל םיטרפו תוליהק לע םג תכל-תוקיחרמ

 תוצובק יגיצנ םע םג ,תומכסהלו הנבהל עיגהל ןויסינו ,קימעמ םידקמ ןויד לש ומויק אופא שורדי

 ,םנמא .אלמ ןפואב החפשמה ינידב אל ףאו ישיאה דמעמה יניינעב םיקסוע ונניא ,ןכ ומכ .הלא

 תקזחהב ןוידל תונורקע ןוגכ( םתרתהו ןיאושינה ינידל רבעמ לא םיביחרמ ונא תומיוסמ תודוקנב

 לש יזכרמה אשונב אוה ונניינע רקיע םלוא ,)החפשמה ךותב םיכוסכסב לופיטה ךרד וא ,םידלי

 האיצי לשו הנידמה ידי לע רכומ יתחפשמ רשקל הסינכ לש םיכילהתה לש תיטפשמה הרדסהה

 .ונממ

םייקה יטפשמה בצמה .2

ירוטסיה עקר .א
  

 םיגוהנ ויהש םירדסהה תרגסמ תא ,ישיא דמעמ יניינעב ,לארשי תנידמ הטלק ,תובכרומ תוביסמ

 ןאכ וגהנש טֶלימה תטיש תונורקע תא טלק ,ודצמ ,הז .יטירבה טדנמה ןוטלש תחת ץראב

 השארבש ,תימונוטוא תיתד הליהק היה "טלימ"ה ,תינמותועה הירפמיאב .תינמותועה הפוקתב

 .תיתד תוגיהנמ הדמע

 תולודגה תוליהקה יגיצנ לא הלאשב הז הנפ ,ינמותועה ןוטלשה תא יטירבה טדנמה ףילחה רשאכ

 םיקוח ופידעה תידוהיה הליהקה יגיצנ .טלימה תטיש ךשמה רבדב םהיתופדעה יבגל לאשו

 לשממה .טלימה תטיש ךשמה תא ופידעה םיברעה וליאו ,הרבחה ללכ לע ולוחי רשא ,םייחרזא

 ישיאה דמעמה ינינע לע טלימה תטיש תא ליחהל ךישמהו תיברעה הדמעה תא לביק יטירבה

6 .טדנמה לש הירוטירטב

 לארשי תנידמב לוחל הכישמה רשא ,הנוילעה תירוטדנמה המרונה אוהש( הצעומב ךלמה רבד

 ןישוריגו ןיאושינ םיללוכה – ישיאה דמעמה יניינע לכב יכ ןורקיעה תא עבק )םימיוסמ םיגייסב

 ,וניחבה אל ךלמה רבד יפיעס .םדאה לש ישיאה וניד לוחי - המודכו תוספורטופא ,ץומיא םג ומכ

 3591 תנשב קר .הנידמה תמקה םע דיימ הנוש אל הז בצמ .תונושה תויתדה תודעה ןיב ,הז ןיינעל

 ,)"םיינבר ןיד יתב טופיש קוח"( 3591 - ג"ישת )ןישוריגו ןיאושינ( םיינבר ןיד יתב טופיש קוח קקחנ

 לש בצמל דוגינב ,דחא דצמ .ווק סוטטסה ימכסהמ קלח התייהש תיתליהק-םינפ הרשפ ללכש

 ךכ ינברה ןידה תיב לש טופישה תוכמס הבחרוה ,טדנמה תפוקת לש הליהקל תינוצר תוכייתשה

 ינברה ןידה תיבל ,ךדיאמ 7 .הנידמה יחרזא םניא םא ףא ,לארשיב םידוהיה לכ לע לוחת איהש

 טופיש קוחל 3 ףיעס יפ-לע ,ןכ ומכ .ןישוריגו ןיאושינ ינינע יבגל קר תידוחיי טופיש תוכמס הנתינ

 תעיבתב ,ןידכ ,םיכורכה םיניינע םתוא יבגל תידוחיי תוכמס ינברה ןידה תיבל ,םיינבר ןיד יתב

 תא תרצוי םיינברה ןידה יתבו םייחרזאה טפשמה יתב לש וז הליבקמ טופיש תוכמס .ןישוריגה

2291 ,לארשי-ץרא לע הצעומב ךלמה רבד 6 .)"הצעומב ךלמה רבד"( 15 – ו 74 םינמיס ,7491 - 
 וטופישל םיפופכ םיבשותו םיחרזא קר .3591 – ג"ישתה ,)ןישוריגו ןיאושינ( םיינבר ןיד יתב טופיש קוחל 1 ףיעס 7
 ןידה תיב ,ולא יבגל .לארשיב םיאצמנה םירז םידוהי לע םג לח ישיאה ןידה ךא ,ינברה ןידה תיב לש ידוחייה
 לש לעופל האצוהו חוקיפ לש דיקפת אלמל לוכי אוה ךא ,ןישוריג תעיבתב עירכהל ,אמגודל ,יאשר ונניא ינברה
.14 'מע ,'א ךרכ ,ןמפיש ואר .טגה רודיס
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 יניינעב .םייקה רדסהב דוסי תויוכזב תועיגפב ןדה קרפב סחייתנ הילא ,"תויוכמסה ץורמ" תייעב

 אוהו ,קוחה םעטמ טופיש תוכמס ינברה ןידה תיבל ןיא ,השורי יניינע ןוגכ ,םיפסונ ישיא דמעמ

 יבגל 8 .דבלב םידדצה תמכסהב ןיינעב ןדה ,"הנידמה תושרב ררוב" ןיעמכ קר םהב קוסעל לוכי

 לע ,םייתד ןיד יתב לש םתוכמסו ,ישיאה ןידה תלוחת לש ןורקיעה ןיידע לח ,תורחא תויתד תודע

   .םידחוימ הקיקח ייונישל טרפ ,ישיאה דמעמה יניינע לכ

 ןידה ןיבו ,םיוסמ אשונב ןודל תוכמס ול שיש דסומה וא ,םורופה ןיב הז ןיינעל ןיחבהל שי ,תיללכ

 תניחב ,יתדה םניד תא וליחי יכ םייתד ןיד יתבמ הפוצמ ,ללכ ךרדב .וילע ליחהל ךירצ ףוג ותואש

 יניינעב ןוגכ( םימיוסמ םיניינעב יכ שרופמב הנידמה קוח עבוק םיתעל םלוא ,ןיידה ירחא ןידה ךלוה

 יתב םג ,ישיאה דמעמה יניינע בורב ,ינש דצמ .תסנכה קוח תא ליחהל םהילע )גוז ינב ןיב שוכר יסחי

 יתדה םנידכ ללכ ךרדב שרופ הזו ,םידדצה לש ישיאה םניד תא ןיינעה לע ליחהל םיכירצ םייחרזא ןיד

 רומא תואכרעה יתשב לחה ןידה םהב םירקמב םג ,תאז םע דחי .)לשמל ,השיא תונוזמ יבגל רבדה ךכ(

 תולבקתמה תוטלחהה תוכיא לע הבר העפשה תויהל הלוכי ותוא ליעפמה ףוגה תוהזל ,ןיד ותוא תויהל

.ךשמהב ןודייש ,"תויוכמסה ץורמ" לש תואצותה תרמוח לע העיפשמ וז הדבוע .לעופב

 ,לעופב ,םלוא .הנידמה יבשות לכ יבגל םתרתהו ןיאושינ יניינעב יתד ןילופונומ ,אופא ,הנקמ קוחה

 ןידה יתבל םייונימה לע הטילשהו רחאמ תאז .יסקודותרוא םג אלא ,יתד קר ונניא הזה ןילופונומה

 יושירב םג טלוש הז דסממ .יסקודותרואה דסממה ידיב איה ,תישארה תונברל םג ומכ ,םיינברה

 ףא ןיאושינ ימשורו םיסכט יכרוע לע יסקודותרוא ןילופונומ לש הקיטקרפהו ,ןיאושינ ימשור לש

 9 .ןלהל וז הדוקנל בושנ .צ"גב לש ורושיא הלביק

ירבעה טפשמה לש ןישוריגהו ןיאושינה ינידב תויזכרמ תודוקנ המכ .ב

 טפשמה יניד םה לארשיב םידוהי יבגל םייטנוולרה ןישוריגהו ןיאושינה יניד ,הז בצמ רואל

 .ירבעה

 ןנשי ,ףסונב .ידוהיל קר אשניהל לוכי ידוהי .תבורעת יאושינב ללכ ריכמ ונניא ירבעה טפשמה

 םהבש הברק יסחי עבוק ירבעה טפשמה ,ךכל רבעמ 01 .תוריגב ןוגכ ,תופסונ תויללכ תורישכ תושירד

 - 11 "רזממ" ונניאש ימ ידי לע - ןיאושינ רוסיא ןוגכ( םירחא םירוסיא םג ומכ ,ןיאושינ םירוסא

 תורישכה יללכל דוגינב ןיאושינ ,םירקמה ןמ קלחב .)השורגו ןהכ ןיב ןיאושינ רוסיא וא ,םירזממל

 .םיספות םה – ושענשמ םלוא ,םייקוח םניא םנמא םה – םירחאבו ,ארקיעמ םילטב

 ףיעסב ישיאה דמעמה יניינע תמישרמ השורי יניינע וקחמנ 5691 – ה"כשתה ,השוריה קוחל )ב(651 ףיעס יפ-לע 8
 יניינעב ןודל תוכמס יתדה ןידה תיבל תונקהל םידדצל רשפאמ השוריה קוחל 551 ףיעס .הצעומב ךלמה רבדל 15
 תודעה לע הלח הנניא םיינבר ןיד יתב טופיש קוח לש הרשפה יכ ןייצל שי .םידדצה תמכסהב ,ררוב ןיעמכ השוריה
 םייתדה ןידה יתב לש תידוחייה תוכמסהש ןאכמ .הצעומב ךלמה רבד תונורקע לוחל םיכישממ ןהילעש ,תורחאה תויתדה
 טפשמה יתב לש טופישה תוכמס תא הלא תודע יבגל םג ביחרהל המגמ הנשי .רתוי הבחר תורחאה תודעה לש
 .ןאכ הז ןיינעב קוסענ אל םלוא ,החפשמל
 .הליהקב תושיגהו תועדה יוביר תא םייתדה תודסומה הנבמ ףקשמ דימת אל תורחא תויתד תודעב םג 9
 ,תורענ לש ןיאושינה ליג תא דחוימב הרידסה הנידמה .הנידמה ןידב עבקנש הזמ הנוש ירבעה טפשמב תוריגבה ליג 01
 .םירענל המוד ליבגמ רדסה העבק אל םלוא ,רסוב יאושנ עונמל הרטמב
.ןלהל דימ ואר – "רזממ"ה גשומ לע הבחרהל 11
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 ןישודיקה תרוצ .ןישודיקה םהבו ,םייחרכה םיטנמלא רפסמ ללוכ יתרוסמה ידוהיה ןיאושינה סכט

 םשל השיאל )תעבטה( ףסכ הווש וא ףסכ ןתונ רבגה רשאכ ,ףסכ ישודיק איה םויה תלבוקמה

 הלועפ ןיא .רחא שיא לכ לע התוא תרסואו השיאה תא רבגל תדעיימ ןישודיקה תלועפ .ןישודיק

 תובוחו תויוכז ,ירבעה טפשמה יפ-לע ,ןכ ומכ .השיאל רבגה תא "תשדקמ"ה ןיאושינה סכטב המוד

 תוכזה םצע לע הבר העפשה שי ולא תובוחו תויוכזל 21 .תווש ןניא ןיאושינה תרגסמב גוזה ינב

 ,םימיוסמ םירקמב    .ןישוריגה תעב גוזה ינב ןיב שוכרה תקולח לעו ןישוריגה ךילה לע ,דרפיהל

 לבקל ,םיכסהל הלוכי הנניא וא ,המיכסמ הנניא השיאה ךא ותשאמ שרגתהל ןינועמ רבגה רשאכ

 שרגתהל ילבמ ,תינש אשניהל רבגל ריתהל ,דחוימ רושיאב ,ינברה ןידה תיב יאשר ,טגה תא

 הל תתל ברסמה רבגמ שרגתהל תנינועמה השיאל ןתניהל לוכי אל המוד רתיה .הנושארה ותשאמ

 תחקל רבג לש ותלוכיב הכלהה הריכה הליחתכלמ יכ הדבועה עקר לע הז בצמ תוארל שי .טג

 עבקנש רחאל םג ,ןכל .דחא רבגל קר תדעוימ םלועמו זאמ התייה השיא דועב ,תחא השיאמ רתוי

 תושעל ךרד ןיא םלוא ,לעבה תבוטל םירידנ םירקמב ונממ גורחל ןתינ ,הכלהב הימגונומה ןורקע

 לש שקיעה ובוריס ידי לע םרגנ "הנוגע" שיא-תשא התויה ךשמה םא ףא ,השיאה תבוטל תאז

 .טג הל תתל לעבה

 ,ןיאושינה רשק קותינ לש תורשפאב דימתמו זאמ ריכה ,תילותקה תדל דוגינב ,ירבעה טפשמה

 ונה ןישוריגה השעמ ,ירבעה טפשמה יפ-לע .המכסהב רשקה קותינל "ןישוריג תליע" שרד אל ףאו

 רוקמה והז .יטופיש השעמב ןיאושינה תא קרפל תוכמס ןיא ןידה תיבל ;גוזה ינב ןיב יטרפ טקא

 לע ותלבקו ,ןוצר ךותמ ,לעבה ידי לע "טג" ןתמב אוה ןישוריגה טקא .תונוגעה תייעבל יזכרמה

 וא ,ותשאל טג תתל לעבה תא בייחל שיש עובקל תוכמסה ינברה ןידה תיבל ,ןורקעכ .השיאה ידי

 ןפואב הייפכה תוכמסב בור יפ-לע שמתשמ ונניא ןידה תיב ךא .טגה ןתמ תא וילע תופכל וליפא

 תייפכ יכ ןייצל בושח 31 .ותושרל תודמועה הייפכה יכרדב ,יחרזאה קוחה יפ-לע ,לבגומ אוהו ליגר

 תועצמאב ילכלכ ץחל תלעפהב ןוגכ ,ינברה ןידה תיב לש ןיד קספ יפ-לע אלש טג תתל לעבה

 יפ-לע ןישוריגה תאו טגה תא לוספלו "השועמ טג"ל טגה תא ךופהל הלולע ,יחרזאה טפשמה תיב

41.ירבעה טפשמה

 .רחא רזממל קר אשניהל יאשר היהיו "רזממ" בשחנ הלעב ונניאש רבגמ "שיא תשא"ל דלונה )הדלי וא( דלי

 טפשמה ,ןאכ םג .םירזממ ויהי אל היונפ השיאמ וידלי ,"שיא תשא"ל המודה סוטטס יושנ רבגל ןיאש ןוויכ

 דלונש דליל "יקוח יתלב" דמעמ וב ןיא ,תורחא טפשמ תוטישמ לידבהל :תומדקתמ תושיג םג ללוכ ירבעה

 קלחל םיימינפ תונורתפ רשפאל היה לוכי יתדה ןידה םהב םיבצמ םימייק ,תאז םע .ןיאושינ תרגסמל ץוחמ

.תדרומה תליע איה ךכל הבוט המגוד .השקונ הדמעב רחב ךא – ורדגב תוררועתמה תויעבה ןמ

 :םיללוכ ותשא יפלכ לעבה יבויח .ןיאושינהמ האצותכ ותשא יפלכ לעבה לש תויוכז עבראו םיבויח הרשע הנומ הכלהה 21
 היתוריפ ,התאיצמ ,הידי השעמ :תוללוכ ויתויוכז .דועו התרובק ,הנוידפ ,התאופר ,התבותכ רקיע ,התנוע ,התוסכ ,היתונוזמ
 םזינימפ טורנייו יבא ר"ד לש ורפסב א"י קרפב טוריפה םג ואר .69 'מע ,3 הרעה ליעל ,יקסבשרש :ואר .התשוריו
 .)טורנייו :ןלהל( )1002 ,תונורחא תועידי( תודהיו
 ,)ןישוריג לש ןיד יקספ םויק( םיינבר ןיד יתב קוח ;6591-ז"טשתה ,)תויצ תייפכ( םייתד ןיד יתב קוח :ואר 31
.5991-ה"נשתה
 הנפמ" ,ץישפיל רחש ואר ,םיררועמ םהש םייחרזאה םיישקהו םייתדה ןישוריגה יניד לש הצממ ךא ,הרצק הריקסל 41
 לש ינויווש יתלבה ןפה רואיתל .305-315 'מע ,ליעל 4 הרעה ,ץישפיל םג ואר .)ב"סשת( 3 ןויבצ "החפשמ ינידב יחרזא
 .901 )8891( לארשיב םדאה תויוכז "ירבעה ןידב החפשמב השאה לש הדמעמ" יבצ ןזור .א :ואר ,יללכ ןפואב ,יתדה ןידה
.91 ה"נשת )תוכרוע 'חאו יאדר .פ( טפשמבו הרבחב השיאה דמעמ "ןויווישה לע" יאדר .פ ןכו
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יחרזאה ןידה .ג

  

 הז ןיד .יחרזאה ןידה חוכמ לארשיב םידוהי לש ישיא דמעמ יניינע לע לח ירבעה טפשמה ,רומאכ

 ירבדב ועבקנ הלא םיגירחמ קלח .ישיא דמעמ יניינעב ירבעה טפשמה תלוחתל םיגירח המכ עבק

 קוחב ,אמגודל ,השענ ךכ .םיינברה ןידה יתבב םג ולוחי יכ שרופמב םיעבוקה ,םייפיצפס הקיקח

 .ןישוריגה ןמזב גוז ינב ןיב שוכר תקולחב ,רתיה ןיב ,ןדה ,3791 - ג"לשת ,גוז ינב ןיב ןוממ יסחי

 .םמצע םיניידה ידי-לע ,ינברה ןידה תיבב תישענ יחרזאה ןידה לש הלעפהה ,הלאכ םירקמב

 יתב לש תוטלחה לע צ"גב תרוקיב תלעפה לש ךרדב תישענ יחרזאה ןידה תעפשה ,םירחא םירקמב

 ,הלאכ םירקמב צ"גב תוכמס תא תושרופמ עבוק הטיפשה :דוסי קוחל 51 ףיעס .םיינברה ןידה

 ,תאז תורמל .תורחא לשממ תויושר לע צ"גב לש תיטופישה תרוקיבל תיסחי ,התוא ליבגהל דיפקהו

 אוה ,תממוקמ האצותל המרג ינברה ןידה תיב תטלחהש הקזח השוחת צ"גבל שי םהבש םירקמב

 תרגסמב יפסכ ךוסכסב ינברה ןידה תיב קספ םש 51 .ילבב ןיינעב ,לשמל ,היה ךכ .ברעתהל גהונ

 ואשינש ינפמ( גוז ינב ןיב ןוממ יסחי קוח לח אל םהילע ,םיישפוח גוז ינב ןיב ןישוריג יכילה

 תורמל ,ול ךייש לעבה םש לע םושר היהש שוכרה לכ יכ עבק ינברה ןידה תיב .)ותקיקח ינפל

 לוכי ןידה תיב םא הלאשל ןאכ סנכינ אל .ףתושמה תיבה קשמל השיאה לש םינשה תבר התמורת

 תיבל ןיינעה תא ריזחהל הרוה הזו ,צ"גבל הרתע ילבב 'בג 61 .תרחא קוספל ,ויתורוקמ יפל ,היה

 לע הלודג תקולחמ התייה אל .)צ"גב תקיספ תא תמאותה השדח הטלחה ןתמ ךרוצל( ינברה ןידה

 תיב תוכמס יכ קספ הז .)זאד וראותכ( קרב טפושה טקנ הב הקמנהה לע רקיעב אלא ,האצותה

 תיב ,ןיינקה ינידו שוכרב תולעבה ןיינעל לבא ,םמצע ןישוריגה יניינע יבגל קר הלח ינברה ןידה

 ןוממ יסחי קוח תלוחת אלל םג ,תורחא םילמב .יחרזאה טפשמה תא ליעפהל בייח ינברה ןידה

 .גוזה ינב לש שוכרה ךייש ימל איה הז טפשמב תררועתמה הלאשה ,קרב טפושה עבק ,גוז ינב ןיב

 71 .םייחרזאה ןיינקה יניד יפ-לע הב קוספל םיניידה לע ןכלו ,ישיא דמעמ לש הלאש הנניא וז

 יתבב םינודנה םיניינעה ןמ קלח לע םג ןויווש לש תויחרזא תוסיפת ליחהל לוכי צ"גב ,וזכ הרוצב

 ,החפשמל טפשמה יתבב ונודיי םימוד םיניינע רשאכ הנעפשת הלאכ דוסי תופקשה .םיינברה ןידה

 .ישיאה ןידה םהילע לוחל רומא םש םג םא ףא

 ןילופונומה תא םיפקועה םירדסה תועצמאב ישיא דמעמ יניינע לע עיפשמ יחרזאה ןידה ,ףוסבל

 יפילחתב הרכה לש הז אוה חיכש הפיקע לולסמ .ןישוריגו ןיאושינ יניינעב יסקודותרוא-יתדה

 ללכ הלע אל תונברב םיכרענה ןיאושינה רפסמ יכ אוה אצממה 81 ."רוביצב םיעודי" ןוגכ ןיאושינ

 ,ללכ אשניהל םישנא וקיספה אל ,הארנה לככ .הייסולכואב רכינ לודיג תורמל ,ןורחאה רושעב

0001 צ"גב 51 / .122 )2(ח"מ ד"פ ,'חאו םילשורי – לודגה ינברה ןידה תיב 'נ ילבב 29
 השאה תיאכז" :ז"נ ןמיס ,ןולוק ףסוי ברל ק"ירהמ ת"וש ,לשמל ,ואר .תושעל היה לוכי ךכ קפס אלל יכ םינעוט םיבר 61
 .451 'מע ,טורנייו לצא א"י קרפו ,"םהב תקזחמכ התוא םיאור ףאו ,גוזה ינב יסכנמ תיצחמל
 ישעמה ןיינעה תא .הרות ןיד יפ-לע אלש קוספל םינייד תבייחמ איה וליאכ השרופ ןכש ,לודג םעז הררוע וז הקיספ 71
 ותייצי אל יכ םינבר תכלה תדמועו תמייק - םיינברה ןידה יתבב יחרזאה טפשמה תלחה – םיינברה ןידה יתב ורתפ
 תא םילגמו ,ןויוושה ןורקע תא ךכ תודגונה תוקיספ קוספלמ התע םירהזנ םיינברה ןידה יתב ,ךדיאמ .צ"גב תקיספל
.םמוקמ הכ היהי אלש רדסה לע ,הכלהה תרגסמב םג ,קוספל םהל תורשפאמה תונמוימהו תויתריציה
 – קוק( ןיאושינ אלל םיאושינ ,רוביצב העודיה ,רורד-ןב ןונמא ד"וע לש ורפסב תויסופיט תורדגהו םיקוח תמישר האר 81
46 'מעב )3991 ,ביבא-לת ,מ"עב רואל האצוה  – 55. 
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 לע םיכרענה םייטרפ םיסכטב וא )יאווגרפ יאושינ( ראודה תועצמאב ,ל"וחב םיאשינ םהש אלא

 אלל וידחי םייחה םיטעמ אל תוגוז םנשי ,ליבקמב .םייסקודותרוא-אלה םימרזה לש םינבר ידי

 ,הקיקחב ."רוביצב םיעודי"כ ,םינוש םיקוח ידי לע ,םירכומ ולאמ םיבר .והשלכ גוסמ ןיאושינ

91 .ילאיצוסה םוחתב רקיעב יוטיב ידיל האב וז הרכה

 ןיחבהל השקש ,םיינימ-דח תוגוז לש םהיתויוכזב ,הקיספבו םיקוחב ,הרכה החתפתה ,ליבקמב

 תונידמ הברהב םייקה ךילהת דואמ ץאומ לארשיבש ךכ ,םירחא "רוביצב םיעודי" ןיבו םהיניב

 םהיניב רשקב ריכהל ילב ,ןימ ותואמ גוז ינב ןיב םיילכלכה םיסחיל הרכה תונתונה ,תויברעמ

 הייטנ ימעטמ היילפה לע םירסואה םיקוח יבגל הקיספ תמייק ,אמגודל .שממ ןיאושינ לש רשקכ

 02."גוז ינב"כ םיילאוסקסומוה תוגוזב הריכמה ,תינימ

 טפשמה יפ-לע אשניהל ולכי אל םא םג םיאושנכ םישנא םושירב ריכמ יחרזאה ןידה ,ןכ ומכ

 טפשמה יפ-לע )הליחתכלמ( םירוסא ןיאושינ םהש השורגו ןהכ יאושינב הרכה יבגל ךכ .ילארשיה

 תורשפא תמייק ,ףסונב 22 .ראודה תועצמאב וא ל"וחב ושענש םייחרזא ןיאושינ יבגל ךכו 12 .ירבעה

 ,םשרמב םתוא םושרל שי יכ עבקנ הלאכ ןיאושינ יבגל ףאו ,תוימוקמ תוילוסנוקב ןיאושינ לש

 ןיב םירעפה תריגסל םיעצמאכ ,הבר הדימב ,וחתופ ולא הקיספו הקיקח .םפקות יבגל עובקל ילב

 32.יתדה ןידל "םיינוליח" דוסי יכרע

 ,הזמ רתוי .יתדה ןידה םע הרסחו תיתייעב הרוצב דדומתמ יחרזאה ןידה יכ רמולו םכסל ןתינ

 הנעמ ללוכ וניא ,םייתדו םייחרזא תודוסי לש תבורעת וב שיש ,לארשיב החפשמה יניד םקרמ

 ןכל והז .תקפסמ התייה הדבל םמע תדדומתמ התייהש תיבקע הטיש לכש תובר תויעבל קפסמ

 םייתדה םינידהש הלא רובע אקווד ,החפשמה יניד םוחתב הנידמה לש םילודגה םירגתאה דחא

 .םהילע םילבוקמ םניא
 

םייקה רדסהב דוסי תויוכזב העיגפה .3

 תואיצמהש אלא .תונורחאה םינשב םייוניש טעמכ ולח אל ןישוריגו ןיאושינ יניינעב הקיקחה בצמב

 רתוי תולודג תוצובק םויכ שי .רכינ ןפואב התנתשה הלאה םירדסהה םילעופ הכותב תיתרבחה

 רועישב לודיגה יכ הארנ .יזכרמו ישחומ ןפואב ןהב עגופ םייקה יטפשמה בצמהש הייסולכואה לש

 42 .ןתוא לבקל תונוכנ תוחפו ,דוסי תויוכזב תועיגפל תועדומ רתויל איבה ףא העיגפה

 ותשאכ רוביצב העודיה" :תא תללוכ ימואל חוטיבל דסומהמ םיראש תלמגל תיאכזה "הנמלא"ה תרדגה ,אמגודל ,ךכ 91
 רוביצב העודיה תא הכרעמב ופסנש םילייח תוחפשמ קוח ללוכ ,הפסנש לייח לש ויראשל תואלמג יבגל ;"ומע הרגהו
 תואבצקל םיאכזה "םיראש"ה תרדגהב ללוכ )תואלמיג( הנידמה תוריש קוח ןכו ;הלמגל םיאכזה "םיראש"ה דחאכ
 תכלה" יפ-לע דוריפ לש הרקמב ןה םגוז ינב יפלכ תוישוכר תויוכז שי רוביצב םיעודיל ,ףסונב .רוביצב העודיה תא
.השוריה קוח יפ-לע ,תוומ לש הרקמב ןהו ,"ףותישה
127 צ"גב האר 02 /  תעדב( לע-לא תרבח הבייוח ויפל ,947 )5(חמ ד"פ ,'חאו ץיבולינד 'נ מ"עב לארשיל ריוא יביתנ לע לא 49
 וידבועמ דחא לש רוביצב עודי וא גוז-ןבכ לאוסקסומוה לש גוז-ןבב ריכהל )ימדק טפושה לש תקלוחה ותעד דגנכ ,בור
.הידבועל הרבחה הקינעמש האנה תבוט לבקל תוכזה ךרוצל
15 צ"גב 12 / .407 )1(דכ ד"פ ,םירוערעל לודגה ינברה ןידה תיב 'נ יקצינדור 96
341 צ"גב 22 /  .522 )1(זי ד"פ ,םינפה רש 'נ רגניזלש קנופ 26
."?םייחרזא ןיאושינמ דחפמ ימ" ,ןמפיש .פ ואר הלאכ הפיקע ינונגנמ לש הריקסל 32
 ,תדב שדחמ ספדנ "דואמ רצ רשג :רוביצהו הכלהה ,םיינברה ןידה יתב" ,יבצ-ןזור .א לצא ןוידה ,לשמל ,ואר 42
 .)דואמ רצ רשג – ןלהל( 341 'מעב ,1002 ,)תרופ .א :ךרוע( הרבחו החפשמ ,םזילרביל
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 תדה תוריח לש םינושה םיטביהה תא םייללכ םיווקב יתראית וז הנמאל תישיאה יתמדקהב

 .אשניהל תוכזה לש התובישח לע יתדמע הז קרפ תליחתב .ןויוושל תוכזה םג ומכ ,תדמ שפוחהו

 דומעא ןהילע ,םיכרד המכב הלא תויוכזב עגופ ןישוריגו ןיאושינ ןיינעב םייקה יטפשמה רדסהה

.ןלהל

םייתדה םירדסהה לש םנכותמ תעבונה דוסי תויוכזב העיגפ )1(

 לש ישיאה ןידה ירדסה ץומיאמ האצותכ דוסי תויוכזב תעגופ תילארשיה טפשמה תטיש ,תינורקע

 טפשמה תטיש יכ איה רתויב הרומחה העיגפה .דוסי תויוכזב םיעגופ םמצע םהש ,תונושה תותדה

 אשניהל הב תורכומה תויתדה תודעה יקוח יפ-לע אשניהל לוכי ונניאש ימל תרשפאמ הנניא תילארשיה

 ןותיח ילוספ לע ןהו ,םהב תוריכמ ןניא תותדה בורש ,תבורעת יאושינ לע ןה לח רבדה .קוחכ

 היעבה ףקיה ,תבורעתה יאושינ יבגל תוחפל 52 .)םירזממ וא ,השורגו ןהכ ןוגכ( הכלהה יפ-לע םידוהי

 ץראב ויח ,רבעב .הייסולכואב ולחש םייפרגומד םייוניש לשב ,תונורחאה םינשב דואמ לדג לארשיב

 בורב .ידמל הגירח התייה תבורעתה יאושנ תעפות .וזב וז עמטיהל אל ופידעהש תוליהק יתש רקיעב

 םישנא ץראב םייח םויכ .גוזה ינבמ דחא לש תד תרמה ידי לע ורשפאתה הלאכ ןיאושינ ,םירקמה

 .םהיאושינ תא רשפאל ידכ םתד תא רימהל םיצפח םניא רשאו ,םיברע וא םידוהי םניאש םיבר

 .ל"וח יאושינ וא ,ןיאושינ אלל םייח ףידעמ הלאכ ןיאושינב ץפחש ימ ,םירקמה בורב

 ררבל ךרוצב תורושקה ,תוולנ תויעב ללש םג תרצוי תיתד תוהזב ןיאושינל תורשכ לש היינתהה

 והימ"ב ןוידב ליעל וניארש תויעבה בוש תוררועתמ ןאכ .ויאושינ ינפל םדא לש תיתדה ותוהז תא

 םה םדא לש ותודהי לש הקידבה יכילה ,ףסונב .םייסקודותרוא אל םימרז לש תדה שפוחו "?ידוהי

 הקידבהו םיידוהי םה יכ ורבס בל םותבש הלאב םג םיעגופ םיתעלו ,םיינשלופו םיינרדוח םיתעל

 .)הלפשהלו שפנ תמגעל םהל תמרוג ,"החלצה"ב תמייתסמ איה םא ףא ,וא( הלאכ םניא יכ הלגמ

 תדה יפ-לע םירוסאה ןיאושינב ץראב אשניהל תורשפאה רדעה ,תיטפשמ הניחבמ יכ קפס ןיא

 םנמא יטפשמה בצמה ,וניארש יפכ ,םלוא .םדאה תויוכז תניחבמ רתויב תטלובה העיגפה איה

 םניא םא םג ,אשניהל םישנא לש םתוכז שומימ עונמל ידכ וב ןיא ךא ,תמיוסמ הדבכה רצוי

 תקזחמ איה ,דחא דצמ :םינוויכ ינשל תלעופ וז הדבוע .תורכומ תויתד תורגסמב אשניהל םילוכי

 הכ ונניא לעופב םייקה יתדבועה בצמה ןכש ,קוחה תא תונשל ףוחד ךרוצ ןיא יכ ןועיטה תא

 ענומ ונניא םייקה קוחה אליממ ןכש ,קוחה יוניש ןעמל ןועיטה תא תקזחמ איה ,ינש דצמ .ינעגופ

 .תדה יפ-לע םירוסאה ןיאושינ ןוגכ תועפות

 לע םילחה םייתדה םינידה לש םינכתה ןמ םיעבונה םיישקב הצממ ןויד ןאכ ךורעל הצור יניא

 תמיוסמ הדימבו םאלסיאב םג ומכ( תודהיב יכ קר ןייצא ןאכ .לארשיב ןישוריגו ןיאושינ יניינע

 האיציה ,ןיאושינל הסינכה ןיינעל ,םירבגל סחיב ,םישנל תינויווש אל תוסחייתה הנשי )תורצנב ףא

 דובכב קר אל תעגופ וזכ תוינויווש אל תוסחייתה ,םירקמה ןמ קלחב .םכלהמב םיסחיהו םהמ

 םידוהי לש קר הנניא ןאכ היעבה יכ ריכזהל בושח .ןהיתויוכזב ףא אלא ,ןכרע תשוחתבו םישנה

 אשניהל הלא לש םתוכז יכ ןייצל שי םלוא ,םיינימ-דח ןיאושינב הרכה תרשפאמ הנניא וז תכרעמ יכ וילאמ ןבומ 52
 ימואלניבה טפשמה תוארוהב םג הלולכ הנניאו ,םייחרזא ןיאושינ ןהב שיש תוטישה לש עירכמה בורב םג תרכומ הנניא
 תופקשה לש העפשהמ קר תעבונ הנניא יאדו ,הנידמו תד יסחי תלאשל הרושק איה םא ףא ,וז הלאש .ליעל ונרכזהש
 .ךשמהב וז היגוסל בושנ .הנידמה יקוח לע תויתד
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 ,רקיעב ילואו( םג דיבכמ הלאה םיישקה ןמ קלח .םייסקודותרוא םניאש וא תווצמ ירמוש םניאש

 גוסמ תויעבו ,62 םיסקודותרוא םידוהי לע )תופקוע םיכרדב לועפל םילוכי םניא םתנומא יפ-לע ןכש

 יניד לע יתדה ןידה תלחה לש היעבה ,םירקמה ןמ קלחב .תורצנב ןהו םאלסיאב ןה תומייק הז

 םיאתהל רתי השק ןכלו ,ןימזו לק יוניש ןונגנמ ןיא םייתד םינידלש ךכמ תעבונ ישיאה דמעמה

 .םייתדה ןישוריגה יניד איה הז ישוקל תטלוב אמגוד .תיתרבחה תואיצמבו םיאנתב םייונישל םתוא

 ,וניארש יפכ ,תודהיב .ןישוריגל תיסיסב תוניוע ןהל שיש )תילותקה תורצנה ןוגכ( תותד שי ,עודיכ

 ןילופונומ קינעהל ילארשיה קקוחמה רחב רשאכ .השיאל רבגה ןיב הז אשונב טלוב ןויווש יא שי

 תחוורה תואיצמל לארשיב ןישוריגה יניד תמאתה ענמ אוה ,ןישוריגה ינידל יסקודותרואו יתד

 ,ונייהד ,"המשא אלל ןישוריג" לש דסומב ריכהל הקזח הייטנ הנשי םש ,םויה יברעמה םלועב

 אלל ףא ,תיבה םולש תרזחהל יוכיס ןיא רשאכ ןישוריגה השעמ ידיל איבהל דחא דצל רשפאל

 רקיעב ,יחרזאה טפשמה יפ-לע ןיאושינ תרתה 72 .המשאה דוסיל רשק אללו ה/וגוז תב/ןב תמכסה

 .תושדח תוחפשמ םיקהלו ןיאושינ ירשק קתנל םישנאל םירשפאמ ,רתוי ילרביל אוה ןידה רשאכ

 שפוחה לש ןהו תוריח לש ןה הרומח הלבגה איה הלאכ תויורשפא לש יתד ןילופונומ חוכמ העינמ

 82 .תדמ

 םירדסהה ינכת :תורושק תויעב יתש לש ףוריצ וב שיש ינפמ ,םירדסהה ןכות אשונב אקווד ונחתפ

 ןילופונומל רסמנ אשונהש ינפמ ,רתיה ןיב ,דוסי תויוכז םימאות םניא ןישוריגו ןיאושינ יאשונב

 הייפכ הווהמ הזה ןילופונומה .דבלב םייסקודותרוא םידסממ יפ-לע םירשקה רפסמב שרופמה ,יתד

 םינידב ןיינע לש ופוגל רדוסמ ירוביצ ןויד םייקל ישוק רצוי אוה ,רתוי ילוא בושח ,םלוא .תיתד

 ןילופונומהו רחאמ תאז .יטרקומדה קקוחמה לש הטלחה ידי לע םייוניש תא רשפאמ אלו ולא

 ,תיטפשמה תרגסמה התנוש אל דוע לכ תוחפל ,הלאה תולאשה תא ךפוה יסקודותרוא-יתדה

."תוליגר" תויטילופ-תויקוח תולאשל אלו ,תויתד-םינפ תולאשל

 רבדה ןיא ,תושעל םיעיצמ ונאש יפכ ,יסקודותרואה ןילופונומה תא לטבנ םא םג יכ תוארל בושח

 תייעב ,םנמא ,הזכ הרקמב .דוסיה תויוכזל םייתדה םינידה תמאתה לש היעבה תא ירמגל קלסמ

 הנידמל םלוא .הזה ןידה תא םמצע לע לבקל םירחובה םישנא לש הרקיעב היהת יתדה ןידה

 ימ לש םתקוצממ רענתהל הלוכי איה המכ דע רורב אלו ,םייתד םישנא יפלכ תובוח םג שי

 .ןלהל וז הלאשל בושא .םהיתויוכזב תעגופ וז הליהק יכ םינעוטה ךא ,תיתד הליהקב תויחל ורחבש

 הבר תיטילופ העפשה לש הכשמה יופצ ,ןיעל הארנה דיתעב ,לארשיב יתרבחה בצמב ,ךכל רבעמ

 דע תוכחל הכירצ איהו ,ריעצ חא ול שיש ,הלעבמ הנמלאתנש השיא וא טג תברוסמ השיא יבגל ,לשמל ,בצמה ךכ 62
 ןיאושינה ינידב םישנו םירבג ןיב ןויווש רתיל קבאמה .רחאל אשניהל לכותש תנמ לע "הצילח" הל תושעל לכויו רגבתיש
 לוקשל םינוליחה לע יכ ןכתיי .םייסקודותרוא םינוגרא ידיב םג אלא ,םיינוליח םיפוג ידי לע קר אל להונמ ןישוריגהו
 – "םיימינפ תוחוכ" תרזעב היהי ללוחתיש יונישהש ןפואב – םייסקודותרואה םיפוגל עויסב אקווד םקבאמ תא דקמל
."תיגיגכ רה" ןויוושה תא םהילע תופכל ןויסינכ םיסקודותרואה ידי-לע ספתיי אלו
.124-224 'מעב ,ןמפיש 72
 הלקהה רקיעבו ,ןישוריגה ינידב תילרבילה הכפהמה אקווד יכ תנעוטה ןמצייו רונל לש הרפס תא ןאכ ריכזהל בושח 82
 ,רבגה לש התייה "המשא"ה רשאכ ןהילע ונגהש םינידה ןכש ,םישנה בצמ תא הערל םינשמ ,המשא אלל ןישוריג לע
eroneL :הדימ התואב םייטנוולר דוע םיארנ םניא ,ןמע וביטיהש םידלי תקזחה ינידו  namztieW  , ehT  ecroviD  noituloveR 

ehT  detcepxenU  laicoS  dna  cimonocE  secneuqesnoC  rof  nemoW  dna  nerdlihC  ni  aciremA  ךירצ .)ןמצייו – ןלהל( .)5891( 
 תואתכמסאהו – 223-833 'מעב ,ליעל 4 הרעה ,ץישפיל ,לשמל ,ואר .םיבר םירקבמ םג ומק וז הנעטל יכ ןייצל םג
 םיבר םימרוג .םישנ לש תוחנה ןבצמב יזכרמו בושח םרוג הניא ןישוריגה ינידב היצזילרבילה יכ הארנ .םש תוברה
 – תיפולח החפשמ םיקהל לוכי רבגה ,לשמל .ץעורל השיאל םידמוע – המשא אלל ןישוריג אקווד ואל - םירחא
 .םירזממ ובשחיי אל וידליו – רוביצב עודיכ
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 המ לע םג אלא ,תיטילופ הניחבמ ירשפאש המ לע קר אל הכילשמה העפשה ,תויתד תוסיפתל

 הרבחה רובע איה םיעיצמ ונא התוא הנמאה ,רוכזכ .תיביטמרונ הניחבמ ץמאל ןוכנ ונל הארנש

 .תינוימד הרבח רובע אלו – לארשיב

 יתד ןידלו תיתד תוכמסל הפפכה )2(

 היה ןיידע ,לכל אלמ ןויוושו האלמ תוריח םיקינעמו ,םימלשומ םייתדה ןיאושינה יניד ויה םא ףא

 םייתדה ןידה יתבלו רחאמ .דוסי תויוכזב העיגפ הווהמ םתרתהו ןיאושינ לע יתדה ןילופונומה םצע

 לע לבקל םיביוחמ תווצמ ירמוש םניאש םישנא ,ןישוריגו ןיאושינ יניינעב תידוחיי תוכמס תינקומ

 לש םיינושארה םיביכרמה ןמ דחא :הרישי איה הז רדסהב תדמ שפוחב העיגפה .וז תוכמס םמצע

 לבקל יח אוה הב הנידמה קוח ידי לע הפכיי אל יתד ונניאש םדאש אוה תדמ שפוחו ןופצמ שפוח

 קוח תועצמאב תישענ וז "הייפכ"ש הדבועה .יתד ןיד לשו םייתד ןיד יתב לש םתוכמס ומצע לע

 .ךפהל .התרמוח תא הניטקמ וא ,העיגפה תא תלטבמ הנניא ,יתד קוח ונניא ומצע אוהש ,הנידמה

 רוסיאב ומכ( וב תכמות איה ףא תדהש ,יחרזא רדסהל םדא תפפכה ןאכ ןיא יכ שיגדהל ךירצ

 ,ךכב הצור ונניא םא ףא ,םדא לע הפוכה הנידמ קוח ,ןירשימב ,ןאכ שי .)לשמל ,הלפה לע ילילפ

 בייח ונניא םדאש ךכב ישוקה תא ץרתל םג ןתינ אל .םייתד תודסומ לש םתורמ ומצע לע לבקל

 תוכזה .יתד ןיד יפ-לע ויהי ,לארשיב ,ןיאושינ יכ העיבק קר אוה השוע הנידמהש לכו ,אשניהל

 לוע ומצע לע לבקי םדאש ךכב השומימ תיינתה .דוסי תוכז המצע איה אשניהלו החפשמ םיקהל

 .ןופצמה שפוחל תוכזב ןהו ןיאושינל תוכזב ןה הרומח העיגפ איה םייתד תוארוהו תודסומ
  

 יתב טופיש קוחל 1 ףיעס יפ-לע .יתד סכט תייפכ אוה תדמ שפוחב העיגפה לש םיביכרמה ןמ דחא

 בייח ,וז הארוה חוכמ ."הרות ןיד יפ-לע לארשיב וכרעיי םידוהי לש ןישוריגו ןיאושינ" :םיינבר ןיד

 רחאמ קר אל ,קהבומ יתד סכט אוה הז סכט .יתד ןיאושינ סכט םייקל לארשיב ןתחתמה ידוהי לכ

 ,תקהבומ תיתד תוליעפ ללוכ אוהו רחאמ אלא ,ןיאושינ יסכטל תידוהיה תדה תעבוקש ךרדה אוהו

 םיפוכש ךכב - ןימאמ ונניאש ימב העיגפ :תדמ שפוחב .הלופכ העיגפ ךכמ תעבונ .תוכרב תרימא ןוגכ

 תונומאב ןימאמש ימב העיגפ :תדה שפוחבו ;ונוצרל וא ותנומאל דוגינב תיתד תוליעפ עצבל וילע

 .וז ךרדב אשניהל ונממ ענמנש ךכב – רחא גוסמ ןיאושינ סכט תובייחמה )תורחא וא תויתד(

 יבגל תאזו ,ומצע תדה שפוחב םג אלא ,תדמ שפוחב קר אל עגופ לארשיב בצמה ,רומאכ

 ,0891 – ם"שתה ,לארשיב תישארה תונברה קוחל )6(2 ףיעס .םייסקודותרוא אלה םימרזה ירבח

 תונברה תצעומ ידיקפתמ דחא אוה "ןיאושינ םשור ברכ ןהכל ברל תורישכ ןתמ" יכ עבוק

 ןיד יתב טופיש קוחל 1 ףיעסבש "הרות ןיד" חנומה ,וז תוכמסמ האצותכ 92 .לארשיב תישארה

 יפל ןיאושינ" יבגל "תמשורה תושרה" חנומה רדגוה 678 'מע ,'ב קרפ ,י"אח ,)9191( )םושיר( ןישוריגהו ןיאושינה תדוקפב 92
/5 צ"גבב עבקנ ,2491 תנשב רבכ ."ברה" :הדיחיה הלימב "לארשי יניד 2491( 'חאו זוחמה לע הנוממה 'נ חקור 24  detatonnA 

emerpuS  truoC  stnemgduJ, ברה אוה "תמשור תושר"כ זוחמה לע הנוממה ידי לע רכומ תויהל יאכזה "בר"ה יכ )161 'מע 
:תישארה תונברה ונייהד ,תימשרה תיתדה הליהקה לש תיטנטיפמוקה תיתדה תוכמסה ידי לע הנומש
" eht  ibbaR  deltitne  ot  eb  dezingocer  yb  eht  tcirtsiD  renoissimmoC  sa  gniretsiger  ytirohtua  si  eht  ibbaR  detangised 

yb  eht  tnetepmoc  suoigiler  ytirohtua  fo  eht  hsiweJ  ytinummoC  ; dna  taht  snosrep  ohw  era  ton  srebmem  fo  eht  hsiweJ 
ytinummoC  , rehtehw  dezinagro  sa  a noitagergnoc  ro  ton  , evah  on  yrotutats  thgir  ot  evah  rieht  nwo  sibbaR  gnitaiciffo 

sa  gniretsiger  seitirohtua…” 961 'מע(
 חקפל יארחאה יתלשממה דרשמכ ,תותדה דרשמ לש ותוכמסב ריכהל שי יכ עבקנ ,הנידמה םוק רחאל צ"גב תקיספב
 לש תיתדה תוכמסכ תישארה תונברב הרכהה ."תמשור תושר"כ שמשל יאשר ימ עובקל ,הנידמה לש םייתדה תודסומה לע
 תרכומה תיתדה חוכה-תאב אהת תישארה תונברה תצעומ" ןהיפל ,לארשי תסנכ תונקת לע הססבתה תידוהיה הליהקה
.םש םיילוש תורעהבו 903 'מעב ,ןמפיש האר ."לארשי תלשממ יפלכ לארשי תסנכ לש
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 ענמנש ןפואב תישארה תונברה לש תיסקודותרואה השיגה תא םאותה ,רצ שוריפ לביק םיינבר

 בצמ .תידוהיה םתנומא יפ-לע ןיאושינה סכט תא בצעל ,הנוש םהלש תיתדה השיגהש ,םידוהימ

 השיג ילעב םינברמ עונמל ךכבו "הרות ןיד" חנומל רצ שוריפ תתל תישארה תונברל רשפאמה ,הז

03 .ןוילעה טפשמה תיב ידי לע רשוא ףא ,ןיאושינ ימשורכ ןהכל הנוש תיתכלה

 תצלאמ תואיצמה .יטפשמה בצמה ןמ עמתשמה הזמ הנוש לעופב בצמה ,ןאכ םג יכ ןייצל ךירצ

 שי הנורחאל ,לבא .תאז םישוע ןכא םהו ,םהיניב רשקה תא דסמל תרחא ךרד אוצמל ןותיח ילוספ

 םילוקישמ – םיפידעמ ךא ,יתדה ןידה יפ-לע םידוהיכ אשניהל םילוכיש ימ לש הבחר העפות םג

 יסכט ץראב םייקמ רכינ קלח לבא .ל"וח יאושנב קפתסמ םטועימ .ןכ תושעל אלש – םיינורקע

 .הנידמה תודסומ ידי לע ורכוי אל הלא םיסכט יכ האלמ העידיב ,םייסקודותרוא אל ןיאושינ

 

 ,)םמצע ןישוריגו ןיאושינל טרפ( החפשמ ינידב םינדה תודסומה יוביר לש תפסונ תיתייעב האצות

 תוכמסה ןמ תעבונ וז היעב ,ליעל ראותמכ .תויוכמסה ץורמ תעפות איה ,םהיניב םילדבההו

 ןישוריגו ןיאושינל םיוולנה םיניינעב םייחרזאה טפשמה יתבו םיינברה ןידה יתב לש הליבקמה

 ינב יכ ךכל םרוג תויוכמס ץורמ .םידלי תקזחאו שוכר תקולח ,תונוזמ ןוגכ )"םיכורכ םיניינע"(

 ינפל ףא ,םהל הפידעה האכרעל תוכמס תונקהל תנמ לע ןישוריגל תועיבת שיגהל םיזפחנ גוז

 ףסונ ילילש יאוול רצות 13 .םהיתויעב בושייל תופסונ םיכרד וצימש ינפלו שרגתהל םתעדב ורמגש

 אלא ,ומצעלשכ ,יתדה ןידה ןמ תעבונ אל וז היעב ,רומאכ .תוכמסה ןיינעב תויוניידתה ףדוע אוה

 העיגפל רשק אלל ,המצעלשכ ,הרומח היעבה .וזב וז תורחתמה ,תוליבקמ תויוכמס לש ןמויקמ

 )םיניידה ףא – םינעוט שיו( םייתדה םינידהש ןוויכמ ,תאז םע דחי .דוסי תויוכזב תמרוג איהש

 .םישנב עוגפל הלולע םיינבר ןיד יתבב הכירכה תורשפא ,םישנ דגנ םיטומ

 

תווצמ ירמושב העיגפ )3(

 שוריפה יפ-לע תווצמ ירמוש םניאש םישנאב תועיגפב זכרתמ הז אשונב ןוידה ,ללכ ךרדב

 ןילופונומ לש םייקה יטפשמה בצמהש אלא .ויפ-לע םידוהיכ םיארנ םניא ףאש וא ,יסקודותרואה

 יטפשמה בצמה .םיסקודותרוא תווצמ ירמושב םג עגופ ןישוריגו ןיאושינ יניינע לע יסקודותרוא

 ,הנידמה ידי לע רכומה ,"אלמ" ןיאושינ רשקב אובל םא רוחבל םיישפוחל רשפאמ לארשיב םויכ

 "רוביצב םיעודי" לש רשקב קר קפתסהל הטלחהל .הזכ רשק אלל םיפתושמ םייחב קפתסהל וא

 יפכ .תורחא וא )תונמלא תבצקל תואכז לש דמעמ תרימש( תויפסכ תויועמשמ תויהל תולוכי

 הלאל תוליבקמה תובר תובטהב וב ורחבש הלא תא הכזמ םג "רוביצב םיעודי" לש רשק ,וניארש

 .יתד ןיאושינ רשק אלל וידחי תויחל תישממ היצפוא ןיא ,תאז תמועל ,תווצמ ירמושל .םיאושנ לש

74 צ"גב 03 /  דסממה יכ ןייצל ןיינעמ .166 )2(גמ ד"פ ,'חאו תותדה רש 'נ 'חאו לארשיב תמדקתמ תודהיל העונתה ןרק 28
 תודגנתהה יכ ,ןכל ,הארנ .םהיתונומא יפל םיסכט םיכרוע הלאו ,םייארק ןיאושינ ימשורב ריכהל םיכסה יסקודותרואה
 .תודהיה תא התסיפת לע ,התעדל ,םימייאמה םימרזל תודגנתה איה אלא ,תינורקע הנניא םזילרולפל תיסקודותרואה
 תועמשמ תא ומצעב עובקל ותוכז לע "שרופ"ה םרזה לש הדימעהו ינושה םצע ונניא םויאכ ספתנש המ יכ הארנ
 ,הנרדומה תושירדו תדה ןיב תירוקמ הרוצב בלשל ןווכמ ,יביטקרטא ,שדח אוה שוריפה יכ ששחה אלא ,ורובע תדה
.םידוהי לש םייוהיז תלאשב לקמ אוה םא רקיעבו
 .תויוכמס ץורימל הטישה תא תררוגה איה 'הכירכ'ה תכלה אקווד" :05 'מע ,"לארשיב החפשמה יניד" ,יבצ ןזור .א 13
 ןמז חוורמ תענומה איה וז הכלה .החפשמב תורדרדתהה ךילה תא ץיאמה םרוג המצע וז הכלה תשמשמ אליממ
 ."תפסונ הבשחמו תעד לוקיש לש



ןיאושינ תרתהו ןיאושינ :ישיא דמעמ :ינש קרפ

581

ז הרודהמ
ינמ

 ,ת
בש

 ט
ת

ש
וני ,ג"ס

 3002 רא

 23 .הנידמה רושיא תא לבקל ילב ,תויגוז לש םייחב רוחבל תורשפא םהל ןיא ןכל

ןידה יתבב העיגפ )4(

 יפ-לע – םיביוחמ ולא םינייד .םיינברה ןידה יתב ינייד לש תדה תוריחב םג עגופ םייקה בצמה 

 תיב ,תאז םע .הרות ןיד יפ-לע ןישוריגו ןיאושינ יניינעב קוספל - תיתדה םתנומא יפ-לעו קוחה

 ןוגכ ,יחרזאה טפשמה לש םימיוסמ דוסי תונורקע םג ליחהל םיניידה תא בייחמ ,ןוילעה טפשמה

 ןתינ ,יחרזאה ןורקיעה ןיבל תיתדה הכלהה ןיב הריתס תמייק רשאכ .ליעל ראותש ילבב ד"ספב

 יתדה ןידה תא םיאתהל וא ,יחרזאה ןורקיעה יפל קוספל םיניידה תא בייחל ןויסינב תוארל

 תקיספל םידגנתמ םה רשאכ ,הז ןועיט םיעימשמ םינבר ,ןכאו .תדה תוריחב העיגפכ ,הז ןורקעל

 33 .םרח ןוגכ םייתכלה םילכב שמתשהל םיינבר ןיד יתב לע תרסואה צ"גב

 דיקפת תחא הנועבו תעב םיאלממ םה – םייסקודותרואה ןידה יתב לש לופכה םדמעממ תעבונ היעבה

 םימרזה לש ןידה יתב לש םבצמ רתוי טושפ ,וז הניחבמ .ןיד יפ-לע יתכלממ דיקפת םגו יתד-יתליהק

 םילעופ םה ןכש ,היקוחב םיבייח םניא םג לבא הנידמה ידי לע םינמוממ םניאש ,םייסקודותרוא אלה

 בייח ונניא םנמא הנידמה ידי לע ןומימ .ןיד יפ-לע תוכמס םיליעפמ םניאו ,םידדצה תמכסה חוכמ

 םצע רשאכ ,תאז םע דחי .)תדה שפוח תמחמ( ןידה יתב תלועפ לע הנידמה לש חוקיפ םג קידצהל

 ףא איהו ,הנורחאל רתומ ,הנידמה קוח לע אלא ,םידדצה ןוצר לע תססובמ הנניא ןידה תיבל היינפה

 ,םירצוי הלאכ םירדסה .םנוצרמ אלש היחרזא לע הליטמ איהש םירדסהה ביטל תוירחא לבקל ,תבייח

 .הנידמה יקוח ןיבו תויתדה תואכרעה ןיב םייאדוו טעמכ תושגנתה ילולסמ ,ןכל

 ?הקדצהל תונתינ דוסי תויוכזב הלאה תועיגפה םאה .4

 :תורושק תולאש שולש ררועמ לארשיב םייקה בצמב דוסי תויוכזב תועיגפה לש רואיתה

 תתל ללכ ןתינ םאה .תורומחו תוטלוב ונייצש תועיגפה ,וינפ לע .תיטילופו תירוטסיה ,תיביטמרונ

 וצמיא הנידמה תמקה ןמזב םירדסהה יעבוקש הדבועה תא ריבסנ ךיא ?תיביטמרונ הקדצה ןהל

 התע םגש ךכ לע עיבצמ וניא הזה רבסהה םאהו ?הלא תועיגפל םירע יאדו ויהש תורמל ,םתוא

?תישעמ הניא ךא הבוט ילוא ונתעצה ןכלו ,יוניש םירשפאמה םייטילופה םיאנתה םימייק אל

 דוסיה יקוח לש הקידבה ןונגנמב שומיש ןאכ תושעל לכונ .תיביטמרונה ,הנושארה הלאשב ליחתא

 ?היואר הרטמ וז התייה םאה ?יסקודותרואה ןילופונומה לש הרטמה התייה המ :2991 לש םישדחה

?שרדנה לע הלוע הנניא תעגופ איהש העיגפה םאהו
 

 לעו םיינויצילאוק םילוקיש לע ,וקלחב ,ססובמ היה לבקתהש רדסהה יכ קפס ןיא :הרטמה )א(

 ,ווק סוטטסה רדסה לע וכמתסה תוילארשיה תולשממה .תויתדה תוגלפמה תא רכנל אל ןוצר

 הרוטפ ינא .ישיא דמעמ לע יתדה ןילופונומה תא ,תירוטדנמה טלימה תטישמ קלחכ ,ללכ הזו

 םירמאמ תפוסא - תדהו ןופצמה תוריח ךותב( "יתדה םדאה לש ודספה :םייתד ןיאושינב הנידמה תרכה" ,ןמפיש .פ האר 23
 ירבח לש םבצמ .521 'מעב )ן"שת ,לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה ,)תכרוע( ןוזיבג תור 'פורפ ,חלש 'פ ןמח לש ורכזל
 וב תימשר הרכה שקבל אלו ,םתוא בייחמה יתד סכט םייקל םילוכי םה .רתוי בוט םייסקודותרוא אלה םימרזה
 םימרז ירבחש אלא .םיישפוחל םויה תמייקה תוריחה םהל רמשית ךכו ,רוביצב םיעודי תויוכזמ ונהיי םה ."ןיאושינ"בכ
 .לארשיב ןיאושינ םושרל תרכומ תוכמס םהל ןיאש ךכ לע םירצמו ,הזה ןורתיה לע םישש םניא הלא
9623 צ"גב 33 / 59  , 7364 / 59  , 7167 / .095 )4(נ ד"פ ,'חאו םילשוריב ינברה ןידה-תיב 'נ ץכ 59
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 יזכרמה עינמה יכ קפס ןיאש ינפמ ,היואר הרטמ םויה תווהמ ,ןדבל ,הלא תורטמ םא ןוידה ןמ

 לע ססובמ היה יסקודותרוא אלה בורה ידי לע ןישוריגו ןיאושינ יניינעב יתדה ןילופונומה תלבקל

 ןיאושינ לש רטשמ גיהנהל ןוצרה ,תורחא םילמב ,וא "ןיסחוי ירפס"ב ךרוצה תא עונמל ןוצרה

43 .ששח אלל וזל הז אשניהל לארשיב םידוהיל רשפאיש ןישוריגו
 

 הנידמהש םינעוטה שי יכ וניאר .הנידמה קוחל היואר הרטמ איה םא לואשל ןתינ וז הרטמ לע םג

 איה ןכלו ,היבשותו היחרזא לש תוימואלהו תויתדה תויוהזה ןיב תילרטיינ תויהל תבייח תילרבילה

 לש התודיכל לע רומשל תנמ לע ןיאושינה תורשכ לע הרימשה ,וז השיג יפל .ןתוא טירפהל תבייח

 שי הנידמל יכ ןכתיי .הנידמה לש אל ךא ,הצובקה לש ימיטיגל סרטניא איה )תימואל וא תיתד( הליהק

 םלוא .תיחרזא תודיכל קזחל תנמ לע הכותב תויתליהקה תויוהזה תא שטשטל - ךופהה סרטניאה ףא

 תוברעתה יאב הצמתמ הדיקפת – הייפכב תיתרבח תודיכל חיטבהל התוכז תא ליבגהל הצרנ םא ףא

 53 .ןתודיכל לע רומשתש תיתוברתהו תיכוניחה הדובעה תא תושעל תוליהקה לש ןהיצמאמב

 הנידמ .טרפב לארשי יבגלו ,ללכב תילרביל הנידמ לש הדיקפת יבגל וז הדמע תלבקמ ינניא

 איה ,וזככ ."היתוליהק לכ תנידמ" םג אלא "היחרזא לכ תנידמ" קר אל תויהל הלוכי תילרביל

 רוסאלמ ענמיהל קר אלו )םימיוסמ םיצוליאל ףופכב( ןתודיכל לע רומשל היתוליהקל עייסל הלוכי

 תורחא םיכרד וא ,ןומימ יבגל ,תישיאה יתמדקהב וניארש יפכ ,ךכ .תאז תושעל ןהיתונויסינ תא

 ,תירשפא השיג קר אל תעייסמה השיגב תוארל ןתינ ,הנידמו תדל עגונה לכב ,ונייצש יפכ .עייסל

 האיצומ ,וניארש יפכ ,לארשי .ומצע תדה שפוח לע הנגהה תא רתוי תמאותה השיג ףא אלא

 ידוהיה םעה לש הפיאשה םע קהבומב המצע תרשוקו ,תוילרטיינה תונידמה רדגמ שרופמב המצע

 תא םיקידצמש הלאל םימוד םילוקיש .תימצע הרדגהל ותוכז תא שממי הבש הנידמב תוכזל

 תנידמל היואר הרטמ ןכל אוה תידוהיה הליהקה לש תודיכלה םודיק .ןאכ םג םילעופ תובשה קוח

    63 .לארשי

 ,ןושאר .םיביכרמ ינש וז תיטירק הלאשל ?שרדנה לע הלוע הנניא העיגפה םאה :תויתדימה )ב(

 םא קר ?הרטמה םודיקל ,ילטנמורטסניא ןחבמ יפל ,עייסמ ןכא יסקודותרואה ןילופונומה םאה

 .תויתדימה תלאשל סנכיהל ךירצ ,תיבויח וז הלאשל הבושתה
 

 ןיאושינ יניינע לע יסקודותרואה ןילופונומה ,הנידמה םוק זאמ ףא ילואו ,םויה יכ םינעוטה שי

 יאושינב אשניהל הצורש ימ ,אליממ .תידוהיה הליהקה תודיכלל המורת לכ םירמ ונניא ןישוריגו

 יפל .ךרדה תא אצמ – םייחרזא ןיאושינ ,םיינורקע םימעטמ ,ףידעהש ימ .םהב אשינ תבורעת

 :היאר אהו .םתוברתו םמע תשרוממ םידוהי קיחרמ אוהש ,םמוקמ הכ הזה ןילופונומה ,וז הנעט

 תורמל ,תונורחאה םינשב תונברב םיאשינה תוגוזה רפסמב יוניש טעמכ ןיאש הרומ הקיטסיטטסה

.תונברה ןמ םיקחרתמ "ןותיח ילוספ" קר אל יכ קפס ןיא .היסולכואב לודיגה

.081-281 'מעב ,דואמ רצ רשג ,יבצ-ןזור לצא ןוידה ,לשמל ,ואר 43
 תויוכזב עוגפל הנידמ לע תרסואה ,תויטילופו תויחרזא תויוכזל הנמאל 72 ףיעס תועצמאב תנגומה תוכזה וז יכ הארנ 53
 .םתד תא םייקלו םתוברת לע רומשל םייתד וא םיינתא םיטועימ
 הליהקה לש תודיכלה תא םדקל קר הנניא התרטמ יכ לארשי הריהבמ טלימה תטיש תא הצמאב יכ בוש שיגדא 63
 ,הפ ןיא .ןתודיכל תא רמשל הב תויתדה תוליהקה לכל ועייסיש םיידסומ-םייטפשמ םינבמ םיקהל אלא ,הב תידוהיה
 .אקווד תידוהיה הליהקה יפלכ תדחוימ השיג ,ןכל
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 הנעטה תא תלבקמ יניא םלוא ,תיתועמשמו הבושח העפות ןכא איה תונברה ןמ תוקחרתהה

 םעב תודיכלה קוזיחל דיקפת אלממ ונניא רבכ יסקודותרואה ןילופונומהש תודמלמ תודבועה יכ

 יסקודותרוא סכטב םישענ לארשיב םידוהי ןיב ןיאושינה בור םויכ םג יכ הדבועל .לארשיב ידוהיה

 .תיתוהז הניחבמ ןהו תיתוברת הניחבמ ןה תובישח תרכינ

 יכ החנה ךותמ ,יסקודותרואה ןילופונומה אלל םג גישהל ילוא היה ןתינ וז האצותמ לודג קלח

 השמ תדכ ןיאושינב םייסקודותרוא אלה םיידוהיה תוגוזה ןמ ןטק אל קלח רחבי הז בצמב םג

 ןילופונומה יכ קפס ןיא לבא .)םייסקודותרוא אל םינבר תועצמאב םתוא ושעי םא םג( לארשיו

 םיאשינה םידוהי לש לודגה בורה לש לדחמה תרירבל הלאה ןיאושינה תא ךפוה יסקודותרואה

 יקוח יפ-לע אשניהל םילוכיה ,םידוהי ןיב ןיאושינ ןיב תינורקע הנחבה רצוי םג אוה .ץראב

 בצמה רדשמ ךכב .תודהיה יפ-לע אשניהל תורישכ םהל ןיאש הלא ןיב ןיאושינ ןיבו ,הנידמה

 ךירצ ןותיח ילוספ לש ןיאושינ וא תבורעת יאושינ דגנ יתוברת-יטפשמ רסמ םייקה יטפשמה

 ךורעל ןתינ אל יכ ךכל לבגומ רסמה .םירוסא םה הלאכ ןיאושינ יכ ונניא רסמה יכ ריכזהל

 ,םיקידצמ יסקודותרואה ןילופונומה לש הלא םיטביה אקוודש הלאכ שי 73 .ץראב הלאכ ןיאושינ

 םאתהב אלש ןיאושינל ילילש רסמ לכ הוולנ אל ובש בצמ םיפידעמ ויה םה .ולוטיב ,םהיניעב

 .ןאכ םיקסוע ונא הב הלאשה הנניא וז םלוא .םייתדה תורישכה יאנתל

 לש )ימדקמה( ןושארה ביכרמה לע ןכל הנוע ןישוריגו ןיאושינ יניינעב יסקודותרואה ןילופונומה

 .גישהל שקבמ אוה התוא הרטמל ילנויצר ןפואב םרות אוה :תויתדימה

 תויוכזב העיגפה )הנידמה םוק םע ףא ילואו( םויה יכ הארנ ?יתוהמהו ינשה ביכרמל עגונב המו

 ןה ,הלודג איה דוסי תויוכזב העיגפה :םירבטצמ םילוקיש המכ לשב תאז ."שרדנה לע הלוע"

 וליאו .תועגופ תוחפ םיכרדב הבר הדימב גישהל ןתינ תימיטיגלה הרטמה תא .תינורקע ןהו תישעמ

 לש טרפה תויוכז תניחבמ קר אל םידבכ םיריחמ שי - יסקודותרואה ןילופונומה – הרחבנש ךרדל

 לש אלמ לוטיב – ונלש העצהה .תיתד ףאו תיתוברת ,תיתכרעמ הניחבמ םג אלא ,הנממ םיעגפנה

 םג יונפ ונניאש ימ ץראב אשניהל לכוי אל יכ העיבק דצל ,ןיאושינה לע יסקודותרואה ןילופונומה

 תימיטיגלה הרטמה ןיב רתוי בוט ןוזיא ןכל הווהמ – יסקודותרואה השוריפ יפ-לע הכלהה יפ-לע

  .םדאה תויוכזב העיגפה ןיבו

 לע ,םייסקודותרואה הלא ללוכ ,םיגוחה לכב ,הבחר םיעד תומימת םויה שיש ךכל הביסה וז

 גוס לע תוקולחמש אלא .ןישוריגו ןיאושינ יאשונב םייקה יטפשמה בצמה תא תונשל ךרוצה

 תא ןאכ םג בכעמ ,הנידמו תד לש םינועטה םיאשונב תעגל יללכ ששח רקיעבו ,שקבתמה יונישה

 ןילופונומה תא ריאשהל ופידעה םיינוליחה םילרבילה ןיבמ םיברש ךכל םרג הז בצמ .הקיקחה

 םילוכי םניאש הלאל קפסמ הנעמ ןתמ ידכ ךות ,ונכ לע ןישוריגו ןיאושינ ןיינעב יסקודותרואה

 הזה בצמה תא ךישמהל ךרוצה תא ריבסה ףא םהמ קלח .םייקה יטפשמה בצמה יפ-לע אשניהל

 םייח לע ןהו סקטה תכירע לע ןה רוסיא וליטה םייעזג-ןיב ןיאושינ לע ורסאש תירבה תוצראב תונידמ ,האוושהל 73
 תיב .תילילפ הריבע התייה וזכ תוגהנתה .הנידמל ץוחמ וכרענ ןיאושינה םא ףא ,םיאושנכ םינוש םיעזג ינב לש וידחי
gnivoL( םייתקוח םניא הלאכ םיקוח יכ קספ ןוילעה טפשמה  v  . ainigriV  883  U.S  . 1 ( 7691.
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 תד ןיב הנחבה אלל אשניהל תוכזב הרכה תבייחמה – הנידמה לש תויטרקומדה ןיב ןזאל ןוצרב

 ןיאושינ יניינע לע יסקודותרואה ןילופונומה תא ךישמהל תבייחמה – הלש תוידוהיה ןיבו – םואלו

 83 .ןישוריגו

 הנניא היטרקומדה :םינוכנ םניא וזה הנעטה לש םיקלחה ינש יכ יתנומא לע תססובמ ונתעצה

 ,הקידצמ הנניאו ,תבייחמ הנניא הנידמה לש תוידוהיהו ,םואלו תד "רוויע" ןיאושינ רטשמ תבייחמ

 .םילימ רפסמ ךכל דחייא .ןיאושינה לע ,יסקודותרוא ןילופונומ יאדוובו ,יתד ןילופונומ

 ןילופונומב היעבה ,ןכאו .םכסומ היהי ןיאושינה רטשמ יכ קר תבייחמ היטרקומדה

 אוהש ךכב אלא ,המכסה וילע ןיאש ךכב הנניא לארשיב ןישוריגו ןיאושינ לע יסקודותרוא-יתדה

 תויושרל הקיזל יופכ תויהל אלו אשניהל דוסי תויוכזב ,הקדצהל תנתינ הנניאש הרוצב ,עגופ

 תואיצמב יכ ררבתי םא ,תאז תורמל .הז םגפ אפרל הלוכי הנניא הבחר המכסה .םייתד םיסקטו

 םע דדומתהל היהי ךירצ – הז בצמ תונשל ,םייתניב ,ןתינ אל לארשי תנידמ לש תיטילופה

 אלמ הפב רמול היהי ףידע יכ הארנ ,בצמה הז ןכא םא .רתויב הבוטה הרוצב תאזה תואיצמה

 הרוצב םאות ונניאש יטפשמ בצמ םע ,םייתניב ,םילשהל ונתוא תבייחמ תילארשיה היטרקומדהש

 93 .םדאה תויוכז לע האלמה הנגהה תא תילמיטפוא

 רשק .הזכ ןילופונומ ,הקידצמ הנניא ףאו ,תבייחמ הנניא הנידמה לש תוידוהיה – ינשה דצה ןמ

 יפ-לע הכלה תנידמ איה לארשי יכ היה העמשמ ,הנידמה לש תוידוהיה םא קר םייק היה הזכ

 החמשב – תודוהל םיבייח וזכ היהת לארשיש םיצור ויהש הלא ףא םלוא .יסקודותרואה השוריפ

 תבייח ,לכל תישאר ,הנידמה לש תוידוהיה .רקיעו ללכ תאזכ איה ןיא םייתניב יכ – בצעב וא

 םילמב .הנידמה לש התוידוהי לע תוסיפתה לכלו תודהיה ימרז לכל םוקמ תנתונו ,"תללוכ" תויהל

 התוברת לש ירבע-ידוהיה יפואבו ,הב יחה ידוהיה בורב איה הנידמה לש התוידוהי ,תורחא

 תא ,דואמ ליבגמ תוחפל וא ,ללוש ןישוריגו ןיאושינ יניינע לע יסקודותרוא ןילופונומ .תירוביצה

 ,הפוכ םהיניעב הארית אלש םתוידוהיל תועמשמ תתל םיסקודותרוא אל םידוהי לש תלוכיה

 .תממוקמו תרכנמ

 המגמ ךותמ ,תבורעת יאושנ דגנ תלבוקמ תיתוברת הדמע הקידצמ הנידמה לש התוידוהי ,הזמ רתוי

 יפכ ,ןיאושינ רשפאל אל םיכירצ הנידמה יקוח יכ הנממ עבונ אל ללכ .תידוהיה תוהזה רומיש לש

 ,תדחוימה תיתוברתה תוהזה לש ךרעה תשוחת .תימואלניבה םדאה תויוכז תרוסמב םירדגומ הלאש

 .הנידמה יקוח תועצמאב תופכל רשפאו ךירצש םיניינע םניא ,הרומישל םיכרדהו
 'מע ,)4991 ,ד"נשת ,ובנ ,תיתקוח תונשרפ :ישילש ךרכ( טפשמב תונשרפ קרב 'פורפ לש ורפסב ,לשמל ,ואר 83
 םידוהי לש ןישוריגו ןיאושינ יניינעשו ,בושח דיקפת הב אלממ ירבעה טפשמהש…הנידמ איה תידוהי הנידמ" :233
 ."הרות ןיד יפ-לע הב םיערכומ
 תויחרזא תויוכזל תימואלניבה הנמאב אשניהל תוכזה ףיעסל לארשי המשרש תוגייתסהה לש תועמשמה ,ייניעב ,וז 93
 תוירצונ תונידמב ףאו .ןיאושינה יניינע לע יתד ןילופונומ שי תוימלסומה תונידמה בורב יכ ריכזהל ינוצרב .תויטילופו
 ורכוה תוטעומ םינש ינפל קר ,לשמל ,ךכ .החפשמה יניד לע תדה לש תרכינ העפשה לש תוכורא תופוקת ויה תויברעמ
 .ךפהל .תויטרקומד ויה אל ,ךכ לשב ךא ,הלא תוירצונ תונידמ יכ עובקל ןוכנ יל הארנ אל .דנלריאבו הילטיאב ןישוריג
 ןיב דירפהל ,הכורא הפוקת ךשמ ,ירשפא יתלבל תאז הכפה תדה יפלכ הנידמה תייסולכוא בור לש השיגה יכ יל הארנ
 דחאכ םירצונו םימלסומ – םיברעה אקווד הלא ויה יכ בוש הריכזמ ינא .תויתדה תוארוהה ןיבו החפשמה יניד ירדסה
 – םיידוהיה תודסומה לש םתצלמה זא תלבקתמ התייה ול .טלימה תטיש תא רמשל טדנמה תונוטלש ינפב וצילמהש -
 .ןישוריגהו ןיאושינה יניינע לע יסקודותרוא ןילופונומ לש בצמב םויה ונייה אלש יאדוול בורק
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 ןילופונומה ךשמה םיקידצמ וא םיביתכמ םניא הנידמה לש ידוהיה וא יטרקומדה יפואהש ןוויכמ

 ,קדצומה יטפשמה רדסהה והמ הלאשה שדחמ תררועתמ ,ןישוריגו ןיאושינ יניינעב יסקודותרואה

 תוימואלו תויתד תוליהקל עייסלו ,דחמ היבשות לש דוסיה תויוכזב עוגפל אל הנידמה ןוצר רואל

 .ךדיאמ ןדוחיי תא רמשל ךכב תוצורה

 יתשל ,יתעדל ,רתויב הבוטה הרוצב םינוע עצומה רדסהה תונורקע ךיא ריבסא ,הז קרפ ךשמהב

.הלאה תושירדה

?הירוטסיהה יחקל רואל ישעמ הזה ןויסינה םאה .5

 ומצעתה תונורחאה םינשב יכ םנמא ןוכנ ;הנידמה םוק זאמ תומייק ויה ליעל ונייצש תויעבה

 ,םלוא .ררועמ אוהש תויתייעבל תועדומה הרבג םאתהבו םייקה בצמה לש תוישעמה תוכלשהה

 יקוח ופקתנ רשאכ .הנידמה ימיכ והומכ לארשיל ןוכנה ןישוריגהו ןיאושינה רטשמ לע חוכיוה

 שפוחב העיגפה יכ טפשמה תיב הדוה ,תונושארה הנידמה תונשב טפשמה תיבב ןישוריגהו ןיאושינה

 תעב ,ןכאו 04 .הלטבלו תסנכה תקיקח ירחא רהרהל חוכה ודיב ןיא יכ ןייצ ךא – הלודג ןופצמה

 וצר אלש םיינוליח תוחוכו יונישל ודגנתהש םייתד תוחוכ דחי ולעפ ,התע דע ןכו ,הנידמה תמקה

 ."םילכה תא רובשל"

 תילארשיה תוירוביצב םחוכש אלא .םיעמשנ ןיידע יונישל םידגנתמה םייתדה תוחוכה ,דחא דצמ

 תיטילופה תואיצמה חתפתת ךיא רורב אלו ,)51-ה תסנכה( תאצויה תסנכב םחוכ רשאמ תוחפ

 יכ םיניבמה תולוקה דואמ םיקזחתמ ןמצע תויתדה תוליהקה ברקב םג ,רומאכ .דיתעב וז הדוקנב

 שי יכו ,הנידמה יבשות לכל לארשיב קוחכ אשניהל תוכזה שומימ רשפאיש יונישב םחליהל רוסא

 .תאז תושעל יתד סרטניא םג

 דוסי תויוכזב תישממה העיגפה תא םצמציש יוניש עיצהל ןתינש ךכ לע העיבצמ ונתעצה

 םיסרטניאל םג )ידמ רתוי – ונעטיש שיו( תיברמ הדימב בושק היהי ךא ,םייקה רדסהב שיש

 םג ,םירחא םיניינעב ומכ .לארשיב תויתד תוליהק לש תיתוברת-תיתוהז תודיכל לש םיימיטיגלה

 לע העיבצמ איה ,םירחא םיניינעב ומכ .התמשגה ייוכיס לע תססובמ הניא ונתעצה הז אשונב

 יכ םיווקמ ונחנא .לארשיב תוליהקה לכ רובע ,תיתועמשמ ,בצמה תא רפשמש רדסה לש ןוויכ

 רוכינ לש השוחת רצויה ,םייקה בצמה לש רוויע רומיש לע הלאכ תועצה ףידעי לארשיב רוביצה

.רוביצב םירכינ םיקלח לצא תוממוקתה לשו

211 פ"ע 04 / .184 )1(ה ד"פ ,הלשממל מ"הויה 'נ ףופיסוי 05
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II. רבסהה ירבד

תונורקעה .1

 ןמ רכינ קלחל םלוה ןורתפ תתל איה ונתרטמ .רכינ ןפואב יטפשמה בצמה תא תונשל םיעיצמ ונא

 תורוצ ןיבו ןיאושינ לש ךרדב תופתוש ןיב הנחבהה תא קזחל ךכ בגאו ,החיתפב ונייוצש תויעבה

 תונורתיל סחייתנו הנמאב םיעצומה םייפיצפסה םירדסהה תא ריבסנ ,הז קלחב .תורחא תופתוש

 םיעצומה םירדסהה ןיב הוושנ ,םימיאתמ םירקמב .םימייקה םירדסהה תמועל ולא םירדסה לש

 .תורחא תויטרקומד תונידמב םיגוהנה םירדסהה ןיבל ןאכ

 תויזכרמה תויעבה ןמ רכינ קלחל סחייתמה ,תרגסמ רדסה אוה ןאכ םיעיצמ ונאש רדסהה

 תוינויח תוטלחה תושעל ילב וליעפהל היהי רשפא יא ,םלוא .םייקה יטפשמה בצמה רצויש

 לע םילח ,ונייצש יפכ ,התע דע .םייחרזאה טפשמה יתבב ולעפויש החפשמה יניד ןכות יבגל

 םיניד תועצמאב ומלשוה הלא םיניד .םייחרזאה טפשמה יתבב םג םהלש םיישיאה םינידה םישנא

 טפשמה יתבב םג תויטופישה תוערכהה תא םיעבוקה םה רבד לש ורקיעב םלוא ,םייללכ םייחרזא

 .םייסקודותרוא אלו םייתד אל ןיאושינב רוחבל היצפוא םישנאל היהת ,ונתעצה יפל .םייחרזאה

 תנידמ .יחרזא החפשמ ןיד םהילע לוחיש וצרי םייחרזא ןיאושינב ורחביש ימ יכ חינהל ריבס

 אשניהל ורחבי אלש היבשותמ הלא לע ליחת איהש החפשמה ןיד היהי המ טילחהל הכירצ לארשי

 יניד בוציעב תיזכרמ הלאש .תובכרומו לקשמ תודבכ תוטלחה ןה הלא .יסקודותרוא-יתדה לולסמב

 .םהינימל םייתדה םינידה ןיבו םהיניב סחיה היהת לארשיב םייחרזאה החפשמה

 ,הלא םיאשונ םע הרישי תודדומתהמ ענמיהל יסקודותרואה ןילופונומה ונל רשפיא התע דע

 םייוניש םוזייש ימ יכ בושחו .התוא בייחת )הלאכ םיאשונב תורחא תועצה ומכ( ונתעצה םלוא

 ,ףוס-ףוס ,ךורעי ילארשיה קקוחמה רשאכ ןנערמ יוניש ךכב היהי .הכאלמה לדוגל רע היהי הלאכ

 יתימא גולאיד רשפאי רבדה .לארשיב םייחרזא החפשמ ינידל םייוארה תונורקעב םיבקונ םינויד

 טפשמה לש היוארה תיחרזאה השיגה לע ,תורחא תותד ינבו םידוהי ןיבו ,םייתדו םיינוליח ןיב

 יטפשמו יתרבח רגתא ןאכ שי ,בוש 14 .החפשמה יניד לשו םתרתהו ןיאושינ לש תויעבל ילארשיה

 תא הז בושח אשונל שידקהל םיפוגו םישנא דדועי ונלש העצהה הוותמ יכ הווקמ ינאו ,לודג

.יואר אוה הל בלה תמושת

 תוקולחמה ,םירחא םימוחתב .יתדה ןידה תוכמסל םתומלשב ורבעוה רשא םידיחיה ויה ןישוריגו ןיאושינ יאשונ 14
 ןכות לע ויללכו ירבעה טפשמה תרוסמ לש היוצרה תינכתה העפשהב וזכרתה יתדו ינוליח טפשמ ןיב תויתוברתה
 תניינעמ תונמדזה ןתנית ךכב .החפשמה יניד םוחתב םג הז גוסמ ןויד חתפי עצומה יונישה .םשוריפ-לעו םינידה
 הנידמה יקוח לע יכ םיניבמה םייתד םישנאל ןהו ,תיתוברת תוהז רומישב םינינועמה ,םיינוליח םיקקוחמל ןה
 ואר הלא תובושח תויגוסב ףיקמ ןויעל .הבוט הרוצב תרתופ הנניא ילוא הכלההש תויעבל םג תונורתפ אוצמל
 .ץישפיל רחש לש ויתודובע
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םייפיצפסה םיפיעסה .2

.קוחב ועבקיי םיטרפ .החפשמ םיקהל תוכז םדא לכל :עבקיי דוסי קוח תמרב :1 ףיעס

 הנידמה לש התבוח תא שיגדמו היחרזאו לארשי יבשות לכ לע לחה יללכ ףיעס אוה הז ףיעס

 היהת םא .החפשמ םיקהל תידוסיה ותוכז תא שממל ךכב ץפחו הב אצמנה םדא לכל רשפאל

 .הב לולכ תויהל םיאתמ הז ףיעס ,תויוכז תליגמ תללוכה השקונ הקוח לארשיב

 םיגייס ,תיללכה הרהצהל םיגייסה תא רישכהל האב "קוחב ועבקיי םיטרפ" םילימה תפסות

 וז הזרכה יכ ןועטל היה ןתינ ,התוא םיללוכ ונייה אלול .רדסהה לש םיאבה םיפיעסב םייונמה

 - אשניהל תוכזה לע םיינורקע םיגייס המכ םיללוכה ,עצומה רדסהב םיאבה םיפיעסה לע תרבוג

 .םהיתומוקמב ,דחאל דחא ,הלא םיגייסב ןודנ .םתוא תלטבמו

 ,החפשמ םיקהל תוכזב םיריכמ רשאו ,ונייצש םיימואלניבה םיכמסמב םג יכ קר ריכזא הז בלשב

 החפשמ םיקהל תוכזה תא גייסל ןיאש ןורקיעה תא תלבקמ ונלש העצהה .םיגייס םיטרופמ

 דגנכ תורחא תולבגה תלסופ הנניא ונתעצה ,לבא .תיעזג וא תימואל תוכייתשה וא תד לש םימעטמ

 שי .)םיינימ-דח ןיאושינב הרכה רדעה וא ,הימגיב תעינמ ןוגכ םילנויצרמ תועבונה( ןיאושינה דסומ

 ,םיעיצמ ונאש יטפשמה רדסהה ןיבו "החפשמ םיקהל תוכז" לש ןורקיעה ןיב רעפ םייק יכ ןייצל

 םיגוסמ "תוחפשמ"ל םג םינפ ריבסמ ןכא םיעיצמ ונאש רדסהה ,יתניחבמ .ןיאושינב רקיעב קסועה

 םע דחי .ךרוצ ךכב היהי םא ,הלאכ תוחפשמב וקסעיש םייקוח םירדסה עובקל ןתינו ,םירחא

 קוח ןכש ,הלאכ תוחפשמב האלמ הרכה עובתל הרישי תוכז תעבונ אל ודבל ןורקיעה ןמ ,תאז

 ."קוחב ועבקיי םיטרפ" יכ עבוק דוסיה

 קר ןתניי הז ןוישיר .הנידמה ןמ ןיאושינ ןוישיר ולביקש ימ קר אשניהל םיאשר :2 ףיעס

 םדא .הרוסא תיתחפשמ הברק םהיניב ןיא רשאו ,קוחב עובקה ליגב ,םייונפ ,השיאו רבגל

 .יתדה וניד יפל ןהו יחרזאה ןידה יפל ןה יונפ בשחנ אוה םא קר יונפ בשחיי

 תונברה ידי-לע ךמסומ ינבר ד"יב ידי-לע קר הז ףיעס ךרוצל יונפכ רכוי ידוהי יכ רהבוי

.וב הריכמ תישארה תונברהש ל"וחב ד"יב ידי-לע וא ,תישארה

 םיקלח רפסממ בכרומ אוהו רחאמו ,ותובישח חכונ .ונתעצהב םיבכרומהו םיבושחהמ אוה הז ףיעס

.דחאל דחא ,הבחרהב םינושה ויביכר תא חתננ -

 ,ונתעצה .ןמפישו יבצ-ןזור טרפבו ,םיבר םירקוח לש םיסומלוק ורבשנ וב םוחתב קסוע ףיעסה

 יפכ ,תיחרזא תודיחא תרצוי איה ,דחא דצמ .םהיתועצה ןיב רפתה לע תכלהמ ,םיבר םינבומב

 תויתכלהה תויעבה ןמ קלח תרתופ איה יכ הנימאמ ינא ,ךדיאמ .)יבצ ןזורמ הנושבו( ןמפיש עיצמש

 24 .ןמפיש לש ותעצהב תוררועתמה תוימואלהו

.ליעל 4 הרעהב םירכזנה םהירוביח ואר ,יבצ-ןזורו ןמפיש לש םהיתודמעל 24
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"הנידמה ןמ ןיאושינ ןוישיר ולביקש ימ קר אשניהל םיאשר"

 םיעבקנה םיאנתה תא ףוכאל הנידמל רשפאמה ןוישיר תלבק לש ןונגנמ עבוק הז ףיעס לש אשירה

 קודבל רשפאמ אוה ;תובר תונידמב רכומ ןונגנמ אוה אשניהל ןוישיר תלבק לש ןונגנמה .וכשמהב

 תדה יניינעב ברעתהל ילבמ ,םיחרזאה לכ לע הווש ןפואב םפכואלו תורישכה יאנת םויק תא

 ןיאושינה םיכרענ ב"הרא תונידמ בורב ,ךכ .ןיאושינה סכט לש בושחו יתועמשמ קלח םהש תוברתהו

)סכט םויקו ,ןיאושינ ןוישיר תלבק תוברל ,תוימדקמ תושירד יולימ :םיבלש ינשב )"noitazinmeloS"  34 

hcruhC-ב םיאשינה תוגוז טעמל ,הילגנאב  fo  dnalgnE, םשר תדועת וא ןוישיר לבקל גוז ינב םיבייח 

44 .אשניהל תנמ לע

 לע םירכומ ויהיש ןיאושינב אשניהל שקבמש ימל קר ,השעמל ,הנפומ ףיעסה יכ ןייצל יוארה ןמ

 םיאשר העצהה יפ-לעש ךכ ,ןוישיר תלבק רחאל קר אשניהל תיללכ הבוח תעצומ אל .הנידמה ידי

 יחרזאה קוחה ךרוצל "םייונפ"כ ובשחיי םהו ,ןוישיר שקבל ילבמ יטרפ יתד סכטב אשניהל גוז ינב

 ןוידה ואר הז ןיינעב .העצהל 7 ףיעסל םאתהב ,טגב וביוחי םה תינש אשניהל תנמ לע יכ הארנ(

 ידכ םלוא ,םייחרזא וא םייתד ןיאושינב אשניהל ןתינ םש ,הילטיאב תמייק המוד השיג .)ןלהל

 עודיי ,םוסרפ תוברל ,תוילמרופ תויחרזא תושירד םויקב ךרוצ שי ,תיחרזא תוקפנ היהת ןיאושינלש

54 .ןיאושינה םושיר ןכו ןיאושינה לש תויחרזאה תואצותה תודוא גוזה ינב

 ,קוחב עובקה ליגב ,םייונפ ,השיאו רבגל קר ןתניי הז ןוישיר"

"הרוסא תיתחפשמ הברק םהיניב ןיא רשאו

 )1( :םייסיסב תורישכ יאנת העברא ,השעמל ,םנשי .אשניהל יאשר ימ עבוק הז ףיעס לש וכשמה

 תויה )2( ;ןימה ותוא ינב ןיב ןיאושינב הרכה רדעה ונייהד ,ינשה ןימה ןב תויהל בייח גוזה ןב

 תיתחפשמ הברק רדעה )4(-ו ;תוריגב תשירד ונייהד ,ליג )3( ;הימגיב רוסיא ונייהד ,םייונפ גוזה ינב

 .הרוסא

 ,ןכ ומכ .םלועה תונידמ לש עירכמה בורב םויכ םייקה יטפשמה בצמה תא םיפקשמ ולא םיאנת

 םושמ םמצע ולא םיאנת תעיבקב ןיא ,ליעל ינשה יאנתה תובקעב לוחיש םיוסמ יוניש דבלמ

 אוה םא קר אשניהל לכוי םדא יכ השירדב .םויה לארשיב םייקה בצמה תמועל והשלכ יוניש

 השיא תאשל םיידוהי םירבגל םויה תמייקה תורשפאה תא העצהה תלטבמ ,)ינשה יאנתה( יונפ

 ,)לודגה ינברה ד"היב אישנ ידי לע רשואו( ינבר ןיד תיב יפ-לע םיאתמ רתיה םהל ןתינ םא ,היינש

 ונתעצה לש ןורתי הז יונישב םיאור ונא .םינימה ןיב ינויווש ,הימגיב לע יללכ רוסיא תעבוקו 64

.םייקה בצמה ינפ לע

C .ןיאושינ ןוישרל םיקוקז םניא ןיאושינה ינפל דחיב ורגש גוז ינב ,הינרופילקב 34   . notlimaH  , " ylimaF  waL  dna 
noigileR " :ןלהל( 83 'מעב ," notlimaH "(.

 .ןוישר ולבק אל םא הב םיבייח גוזה ינבש הנתמה תפוקת לש המויקב אוה ןוישרו םשר תדועת ןיב לדבהה 44
notlimaH, 83-93 'מעב. 
54

 ylimaF  waL  ni  eporuE  , .5991 ,nodnoL ,shtrowrettuB ,.de srehto dna notlimaH .C, 862 'מעב.
.7791 – ז"לשת ,ןישנועה קוחל 971 ףיעס 64
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 ונידי לע עצומה רדסהה :וב ןיאש המב אלא ,וב שיש המב ונניא 2 ףיעס לש יטמרדה יונישה

 רדעה :אמגודל ,ךכ .יהשלכ תד יניד יפ-לע אשניהל תורשכ לארשיב םיאשינל היהת יכ שרוד ונניא

 ןכ תושעל ותורישכב עגופ ונניא הידוהי אל השיאל אשניהל ידוהיל יתדה ןידה יפ-לע תורשכה

 .וז העצה יפ-לע

 םיבשחנה םישנא לש תוצובק ןתוא רובע קר ,םייקה יטפשמה בצמה תא תונשל תועצה ויה רבעב

 ,ולא תועצה יפ-לע .המודכו םירזממ ,תושורגו םינהוכ ,םידוהי אלו םידוהי תוברל ,"ןותיח ילוספ"

 ילוספ"ל קרו ,אשניהל תואכזה יאנת תא עובקל יטנוולרה יתדה ןידה ךישמי םישנאה תיברמ יבגל

 תוחפ תואריהל הלוכיו ,רתוי תילקידר םנמא ונתעצה .םידחוימ םירדסה קקוחמה איצמי "ןותיח

 ןורתפ תנתונ איה ןכש ,רתוי הנוכנ איה יכ םירובס ונא םלוא ,התלבק ייוכיס תניחבמ תכשומ

 החפשמ םיקהל תוכזה לש דוסימ תרשפאמו ,תויתדה תודעה לכו תוצובקה לכ יבגל םושייל ןתינה

 ,ןותיחה ילוספ לע "המגיטס" הליטמ הנניא םג איה .ימואל אצומ וא תד לש םילדבה אלל

 .הנידמה יחרזא לכל תדמ שפוח הקינעמו

 רדסהה יכ הנעט העמשנ ,םיינימ-דח ןיאושינ לארשיב םירכומ אל םייקה בצמה יפל םגש תורמל

 עצומה רדסההו רחאמ תאז .תיטפשמ הרכהל םיינימ-דח תוגוז לש םקבאמב עגופ הנמאב עצומה

 ריאשמו ,םייקה בצמה יפל אשניהל םילוכי םניאש תוגוזה תיברמ לש אשניהל תורשפאב ריכמ

 דגנתהל היהי רתוי לק וב בצמ רצוי עצומה רדסהה ,ךכב .םיינימ-דחה תוגוזה תא קר "ץוחב"

 ,וזמ הריתי .קזח תוחפ היהי ןיאושינב הרכהה תבחרהל ץחלה ןכש ,םיינימ-דח ןיאושינב הרכהל

 ףאו םיינימ-דח ןיאושינב םיריכמ םניא םייתד םינידש ךכב הלודג אתובר ןיא יכ איה הנעטה

 ןידה לע ססובמ ונניאש ,שדח רדסה םלוא .אטח הלאכ םיסחיב םיאורו תוצרחנ םהל םידגנתמ

 רתוי הקזח הדמע תטיקנ הווהמ ,םיינימ-דח תוגוז לש םהיאושינב הרכה ללוש ןיידע רשאו ,יתדה

.םייקה בצמה רשאמ הלאכ ןיאושינ דגנ

 תטיש יכ ריהבהל ןכא איה רדסהה לש תורטמה ןמ תחא .הלא תונעטב שממ שי יכ תודוהל ךירצ

 רדסהה .ןימ ותוא ינב לש ןיאושינב הריכמ הנניא ,עצומה רדסהה יפ-לע ,תילארשיה טפשמה

 תימיטיגל הרוצכ האלמ תיתרבח הרכה לבקל םיינימ דח תוגוז לש סרטניאב ,ןכל ,עגופ עצומה

 .תויגוז לש דמעמ תווש ףאו

 
 תויצקנופ גוזה ינב רובע תאלממ םיינימ-דח תוגוז לש העובקה תויגוזה יכ הרובס ינא ,ימצעלשכ

 תאיצמבו ,ימיטניא רשק לש הזה דיקפתב הרכהב בושח יתרבח סרטניא שי יכו ,תובושח תוישגר

 יכ שורדל "תוכז" שי הלאכ תוגוזל יכ יתענכתשה אל ,תאז םע דחי .וקוזיחלו וסוסיבל םיכרד

 תויגוז לש תורוצ לע ירוביצה חוכיווה .רבד לכל ןיאושינבכ םהלש תויגוזב הנרכת טפשמ תוטיש

 .דוסי תויוכזמ הריזג לש יטפשמ ןיינעכ ךתחיהל ךירצ ונניא אוה לבא ,בושח יתוברת חוכיו אוה

 םילאוסקסומוה ינוגרא .ןימ ותוא ינב ןיב ןיאושינ לע תורסוא םלועה תונידמ בור יכ ,ןייצל שי

 ,תינימ הייטנ ומכ יטנוולר אל סיסב לע ,םהמ תללשנ ןכש ,ןויוושב העיגפ הפ שי יכ םינעוט
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 ןכא הלא טפשמ תוטיש יכ קפס ןיא .שקובמה תחנה שי ןאכש אלא .החפשמ םיקהל דוסיה תוכז

 ןיבו – םילאוסקסורטה תוגוז – ןיאושינל םהב ועבקנש םיאנתל הנועש ימב הנוש ןפואב תוגהונ

 .יטנוולר וניא הז לדבה יכ םינעוט םילאוסקסומוהה .ןימ ותוא ןב םע תויגוז ייח םייקל ץפחש ימ

 בושחש יביטמרונ חוכיו אוה הז .יתוהמו יזכרמ לדבה אוה יכ ,םינוש םימעטמ ,םינעוט םהידגנתמ

 לדבהה יכ הרימאה תועצמאב קר וב חצנל םילוכי םניא םילאוסקסומוההש אלא .ותוא להנל

 .תקולחמב יונשה רבדה קוידב והז .יטנוולר וניא

 הרדסהב ילרביל אל ןפ םייק ויפל ,תילרביל הקמנה לע ססבתמה ,ןועיט םייק יכ ןיוצי ,הז רשקהב

 אלש ורחב םקלח תוחפלש םישנא לע טפשמ תייפכ( רוביצב םיעודי ןיב םיסחיה לש תמייקה

74 .)יטרפה םחתמב םהיסחי תא ריאשהל ןוצר ךותמ ןתחתהל

 ,םילאוסקסורטהה "ןותיחה ילוספ" תויעב לש ףיקמ ןורתפ ףידעהל השק יל היה אל ,ךכש ןוויכמ

 תיינתה ינפ לע ,יסקודותרואה ןילופונומה ןמ ,םרקיעב ,ןישוריגהו ןיאושינה יניד רורחש םע דחי

 ,רומאכ .םייקה בצמה יוניש לע המכסה לכ תענומ התייהש ,םיינימ-דח ןיאושינב הרכהב המכסהה

 בורב בצמה והז ,לכה ירחא .הלאכ תוגוז לש םהיתויוכזב עגופ עצומה רדסהה יכ הרובס יניא

 84 .םלועה תונידמ

 םיכרד לש תיטפשמ הלבגה לע וא ,ןימה ותוא ינב ןיב םיסחי רוסיא לע םיצילממ ונניא יכ ןבומ

 ףיעס םג הז ןיינעב ואר( םיישילש םידדצ יפלכ םדמעמו גוזה ינב לש תוידדהה תויוכזה תרדסהל

 תבייח הנידמה יכ עבונ אל הנממ םלוא .תשרדנ ףאו תנגוה יל תיארנ וזכ הרדסה ,ךפהל .)ןלהל 31

 .אשניהל םיינימ דח תוגוז לש םתוכזב ריכהל

 םתדמעש בייחתמ ,אשניהל םיינימ-דח תוגוזל תורשפא ןתמ יפלכ הנמאה לש התדמע חכונ םאה

?תניועו תילילש תויהל הכירצ הנמאה לעפמ יפלכ

 םג .םייטרקומד תונורקע ץומיאל ,וז הניחבמ ,המוד הנמאה לעפמ .תילילש איה הבושתה ,יתעדל

 ךילההש תוטלחהה ןמ תחא לכל תינכות תוביוחממ רתוי הקזח ךילהל תוביוחמה ,היטרקומדב

 םה לבא .םידחוימה םהיניינע םודיקב ,עבטה ךרדב ,םיקסוע לארשיב םילאוסקסומוה .בינמ הזה

 ,וז הניחבמ .הצובקכ םבצמ תא תרפשמ הניא הנמאה ,תמא .היבשותו וזה הנידמה יחרזא םג

 תללוכ הנמאה םרובעש ,םייסקודותרוא אלה םימרזה ןמ וא םישנמ ,ללכב םיישפוחמ םינוש םה

 הרבח ,תובר תוניחבמ ,איה תידוהיה תילארשיה הרבחה לבא .םיריחמ םגו םירופיש וב שיש לולכמ

 הרכהה תא רוצעל הסנמ הניא הנמאה .תורחא תורבח רשאמ םילאוסקסומוה יפלכ רתוי תינלבוס

 איה .תינימ-דח תויגוז ןוגכ ,ןיאושינ תרגסמב הניאש תויגוז לש תוילכלכהו תויתרבחה תויועמשמב

 ןוגכ םירשקהב תינימה םתייטנ לשב םישנא ןיב הילפהל יהשלכ היצמיטיגל תנתונ הניא יאדווב

.147 )3( הכ טפשמ ינויע "רוביצב םיעודיה דסומ לש ילרביל חותינ :םחרכ לעב םיאושנ" ,ץישפיל .ש :ואר 74
 םלוא ,ןימ ותוא ינבל םג ןיאושינ רשאל אוה ןוויכה יכ הארנו ,תונורחאה םינשב תדמתמ העונתב אצמנ הז םוחת 84
 וניא ,הזככ ,םדאה תויוכז חיש יכ הארנ הז בלשב .ברעמה תונידממ קלחב הזע תודגנתה םע ןיידע דדומתמ הז ןוויכ
 הילע רוסאל אל םג ךא ,ןימ ותוא ינב לש ןיאושינב ריכהל הנידמ בייחל לוכי וניא אוה יכו ,הז אשונב עירכמכ ספתנ
 .)ב"סשת( טפשמה תעה בתכ לש 'ז ךרכ הנורחאל ואר ,אשונל הבחר תוסחייתהל .הקוחה חוכמ תאז תושעל
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 הרכהל הלשב הניא תילארשיה הרבחה יכ הדבועה תא תפקשמ איה .יאבצ תוריש וא רויד ,הדובע

 תפרוג הייחד יכ תששוח ינא .השיאו רבג ןיב תויגוזו תינימ דח תויגוז לש דמעמה ןויוושב תילמס

 .גנרמוב תניחבב תויהל הלולע ,םדאה תויוכז חיש לע תוכמתסה ךות ,הז םעטמ הנמאה ץמאמ לש

 יכ םתשוחת תא קזחל קר הלולע איה :ךפהל ."רואה תא תוארל" םידגנתמה תא איבת אל איה

94 .ותרשכה דגנ םיממוקתמ םהש רבדב תילמס הרכה םהילע תופכל ילכ אוה םדאה תויוכז חיש

 יכ רהבוי .יתדה וניד יפל ןהו יחרזאה ןידה יפל ןה יונפ בשחנ אוה םא קר יונפ בשחיי םדא

 וא ,תישארה תונברה ידי-לע ךמסומ ינבר ד"יב ידי-לע קר הז ףיעס ךרוצל יונפכ רכוי ידוהי

.וב הריכמ תישארה תונברהש ל"וחב ד"יב ידי-לע

 ףאו( תווצמ רמוש ונניאש רוביצה רובע עצומה רדסהב רתויב השקה קלחה אוה 2 ףיעסל אפיסה

 םייסל רוחבל ולכוי תוגוז יכ ןורקיעה עבקנ ,דחא דצמ .)תווצמה רמוש רוביצה ןמ קלח רובע

 ובשחיי ךכ ושעי םאו - םייתד ןיאושינב ואשינ םא םג – יחרזאה טפשמה יפ-לע םהיאושינ תא

 ,תינשב אשניהל לכוי אל ןכלו ,יונפ בשחיי אל םדא ,ךדיאמ .הנידמה ןיד תניחבמ םיאושנ-אלכ

 ףיעס יכ ורמא ףאש ויה .)יסקודותרואה( יתדה ןידה יפל ןהו יחרזאה ןידה יפל ןה יונפ ונניא םא

 ונלש העצההש ךכל םרוג אוה יכו ,הז אשונב ונתעצה לש היתונורתי לכ תא השעמל לטבמ הז

 .וב ורצונש הפיקעה יכרד לכ לע ,םייקה בצמה ןמ רתוי ףא העורג

 אלש אשניהל תורשפא ללכ ןיא םייקה בצמב ,לכה ירחא .העטמו תילגעמ איה וז הנורחא הרימא

 ,םייסקודותרוא אל םיסכטב וא ,םייחרזא ל"וח יאושנב ואשינש םידוהי םג .יסקודותרוא סכטב

 ,תאז םע דחי .לארשיב םידוהיל שדחמ אשניהל וצרי םא ,טג תשירדל םיפושח תויהל םילולע

 הייפכה דוסי תא שדחמ הנומתל תוסינכמ ןה ,תישאר .רתויב תושק ןכא ןה וז השירד לש תוכלשהה

 םג םירמוא שיו ,ןויוושב תועיגפה לכ תא תוסינכמ ןה ,תינש .ןישוריגה יבגל קר יכ םא ,תיתדה

 ינא ,הלא לכ תורמל .ולש דחוימה הנבמלו טג גישהל ךרוצל םיוולנש ,ישעמה ישוקהו הלפשהה

 .וז הדוקנב ונעגה וילא רדסהה ירוחאמ תדמוע

 םייביטברסנוק םג ילואו ,םיסקודותרוא םייתד( םידוהי לש תחא הצובקל ובש ,ונלש הז ןוגכ בצמב

 שי ,םימייק םניא הלאכ םיללכ תרחא הצובקלו ,ןיאושינל םימיוסמ תורישכ יללכ שי )םירחאו

 הצובקה לש םיללכה לע רומשי ולוכ רוביצהש אוה דחאה .םיירשפא תונורתפ ינש השעמל

 דחא רוד ךות ,ןהיניב אשניהל תוריחה תא ,תינורקע ,הנדבאת תוצובקה יכ אוה ינשה .הרימחמה

 השוריפ יפל הכלהה יפ-לע ןישוריגה תשירדל קר ידוהיה ללכה תפפכהל ונמצמטצה 05 .םיינש וא

 אלש חיטבהל רשפא ךכ קר .תווצמה ירמוש רוביצ רובע יטירק אוה הז ףיעס ןכש ,יסקודותרואה

 קדצומ יכ ונרבס .הנידמה יקוח יפ-לע בוש אשניהל הרישכ הכלהה יפ-לע "שיא-תשא" היהת

 הנקת אלל שבשל אלש תנמ לע ,וז העצהב תורחאה תולקמה תומכסהה עקר לע ,הז לטנ ליטהל

 םצמצל תנמ לעו ,אשניהל םירחא םידוהי לש םתורישכ לע ךומסל לארשיב םידוהי לש תלוכיה תא

.תישיאה יתמדקהב םג ךכל יתסחייתה 94
 תנמ לע ,התוער תארקל ךלתו ןמזה ךלהמב התדמע תא הנשת אל הצובק ףא יכ תוחינמ ולא תוביטנרטלא 05
.ףתושמ םויק רשפאל



לארשיב םיישפוחו תווצמ ירמוש ןיב השדח תיתרבח הנמאל דסמ

691

ז הרודהמ
ינמ

 ,ת
בש

 ט
ת

ש
וני ,ג"ס

 3002 רא

 ץמאמב ךישמהל וכרטצי םיינברה ןידה יתב .לארשיב ידוהיה רוביצב תורזממה ששח תא םומינימל

 ,וז המכסה לש תוביציה .טג תוברוסמל ןוכנ ישעמ ןורתפ תתלו ,םידבוכמ ןישוריגה תא תושעל

 טגה תא תושעל םיינברה ןידה יתב לש תלוכיבו תונוכנב ןכל היולת ,ישפוחה רוביצב לבקתת םא

 .הליחתכלמ טגב בייח ימ העיבקה םע ודדומתי הב הרוצבו ,הגשה-ןבו דבוכמ

 תיתרבח תודיכלל םייוכיסה תאו תווצמה ירמוש תליהק תא קר תרשל אב ונניא עצומה רדסהה

 לש םמויק יא .גוזה ינבל דלוויהל םייושעה םידליה תבוט אוה וב יזכרמ לוקיש .תמיוסמ

 םידליב תושק עוגפל לולע )םהב ךרוצ שי יכ םירובס םיינברה ןידה יתבש םוקמ( םייתד ןישוריג

 .ןושארה הגוז ןבמ יתדה ןידה יפ-לע השרגתה אלש םיינש ןיאושינמ השיא לש םיילאיצנטופה

 שדחה הגוז ןב אוה םא ףא( רחא רבגמ יתדה ןידה יפ-לע האושנ השיאל םידלונש םידלי ,עודיכ

 ןידה יפ-לע( אשניהל םיאשר ויהי אלו יתדה ןידה יפ-לע םירזממ ובשחיי )יחרזאה ןידה יפ-לע

 עוגפל לולע םיינש ןיאושינ ינפל טג תייפכ-יא .םידוהי אלל ףאו םירזממ םניאש םידוהיל )יתדה

 .םתד תוכלה תא םייקל םיצור םה םא ,ללכב אשניהל םיילאיצנטופה םידליה לש תידוסיה תוכזב

 רורב אל .ולא םידליב דואמ הרומח העיגפ תויהל הלולע איה ,דבלב תילאיצנטופ העיגפ וזש ףא

 תוקיחרמו תורומח הכ תואצות םהידלי לע ליטהל גוזה ינב לש תינורקע תודגנתהל רשפאל יואר יכ

 .ןלטבל לוכי ונניא שיאש ,תכל

 םיאור םניא גוזה ינב םא ףא .םמצע גוזה ינב תבוט :ףסונ לוקיש הלעמ לארשיב תואיצמה

 תרחואמ הפוקתב וצריו ןכתיי ,תיחרזאה ןיאושינה תרתה תעב יתד ןישוריג סכט םויקב תובישח

 ותשאמ ,יתדה ןידה יפל ,םדוק )שרגתת וא( שרגתיש ,תשרוד וא ,שרודש ימל שדחמ אשניהל רתוי

 וא ,ותוא ענכשל וא/ו םדוקה גוזה ןב תא רתאל ישוק היהיו ןכתיי זא ךא .םדוקה )הלעב וא(

 םע .ונתעצה יפ-לע ףא ררועתהל לוכי הז םירבד בצמ .יתדה ןישוריגה סכט תא םייקל ,התוא

 ,םייתד ןישוריגב וביוחי םה ,שדחמ אשניהל תנמ לע יכ ,גוזה ינב לש שארמ העידיו ןכתיי ,תאז

 יתייעב בצמל ועלקיי אל ךכו ,תיחרזאה ןיאושינה תרתה ןמזב רבכ הז סכט עצבל םתוא דדועת

.רתוי רחואמ

 אוה ,ייניעב רתויב בושחה ילוא ,ףסונ לוקיש יכ דחכא אל ,יתינמש םיבושחה םילוקישה לכל רבעמ

 קפס םיליטמה שי .ןיסחוי ירפס תריציכ ותוא ראתמ ןדמ ברהש ששח ,"םעה לוציפ" ינפמ ששחה

 ,םתעדל .םויכ םייקה לוציפל רבעמ ,םעה לוציפל איבת ןכא תיחרזא ןיאושינ תרתהב הרכההש ךכב

 םידיפקמה ,אליממ .תווצמ ירמוש םניאשו תווצמ ירמוש ןיב הרומג טעמכ הדרפה שי אליממ

 םעט ןיאו ,םייק רבכ אופא לוציפה .םייניע עבשב ןיאושינל דמעומ לש ותודהי וקדבי ןירדהמהו

 תיריפמא איה וז הלאש .עונמל רשפא יא אליממש המ עונמל ידכ ,טג גישהל םישנא לע תופכל

 ןיב ןיחבהל תיסחי לק ןיידע םירקמה בורב ,יתכרעהל .ןאכל וא ןאכל הדמע הב טוקנל השקו

 תועצמאב ,ךכב ןוצר שי םא ,ןקתל לק תודהיב קפס לש "םגפ"ה תא .ונתרבחב םידוהי אלו םידוהי

 – תיחרזא ןיאושינ תרתהב תוקפתסה ללגב רצוויהל הלולעה היעבל המוד ןוקית ןיא םלוא .רויג

 יסכט לש םביט יבגל "ףוקש" היהי םשרמה יכ םיעיצמ ונחנאש ךכל הביסה םג וז .םירזממה יוביר

 לש םשרמה תועצמאב ,חיטבהל םהיניעב בושח רבדהש ימל רשפאל תנמ לע ,םתרתהו ןיאושינ
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 .ול אשניהל םילוכי םהש ימל םיאשינו םירשקתמ ןכא םה יכ ,הנידמה

 תדמ שפוחל םיטרפ לש םתוכז תלבגה קידצמכ ,הזכ לוקיש לש תויטנוולרב קפס םיליטמה שי

 םג יונפ תויהל בייח םדא יכ השירדהש אלא .ןיאושינה תעקפהב תווש תויוכז לעב תויהל תוכזלו

 ליטמ ונידי לע עצומה יטפשמה בצמה ,וזמ הריתי .םידדצה ינש לע הוושב תלטומ ותד יניד יפ-לע

 לכוי אל רבג םג ,םויה םייקה בצמל דוגינב .גוזה ינב ינש לע הוושב םייתדה ןישוריגה לטנ תא

 גוזה ינב ,דועו .ולש יתדה ןיאושינה רשק קתונ אל דוע לכ )יתדה ןידה יפל םג( תינשב אשניהל

 עצבלו יחרזא הרתה ךילה לש תינויווש תרגסמב ןיאושינה תעקפהב םהיתויוכז תא רידסהל ולכוי

 תא ותעשב קידצהש לוקישה ,תיתרבח הניחבמ .םייתדה ןידה יתב תועצמאב טגה תריסמ תא קר

 םומינימל ותוא םצמצל םיעיצמ ונא .םויה םג לח ןישוריגו ןיאושינ לע יסקודותרואה ןילופונומה

 ונניא םייתדה ןישוריגה תשירדל םעטה .תידוהיה הרבחה ךותב ןיאושינה שפוח תחטבהל יחרכהה

 תא ליבגהל הרבחל רתומ ,הלאכ םימעטמ .ימואל-יתוברת םעט אוה אלא ,ומצעלשכ יתד םעט

 תימצע הרדגהל סיסב םהל תשמשמה הרבחב םייח םהש ךכמ םינהנה הירבחמ םתוא לש םתוריח

 הפידע איה – הדועיי תא ךישמהל לכות הנידמהש תנמ לע תשרדנ וזכ תוריח תלבגה םא .תימואל

 ילכה איה הנידמהש ,םעה לש תיתרבחה תודיכלה תסירקל איבהל הלולעה ,האלמ תוריח לע

 .תימצע הרדגהל ותוכז שומימל ןיא וידעלב

 ,טגב םלשות םידוהי ןיב תיחרזא ןיאושינ תרתה לכ יכ םישרוד ונניא ,ומוצמצלו ישוקה תקתמהל

 .יתדה םניד יפ-לע םייונפ םה ןכ םא אלא ,שדחמ אשניהל ולכוי אל גוזה ינב יכ קר אלא

 אשינש ימ יכ ועבקי ,םקלח תוחפל וא ,םיינברה ןידה יתבש תורשפאל חתפ חתופ הז חוסינ

 לכוי םייחרזא ןיאושינב אשינש ימ ,הזכ הרקמב .טגל קוקז ונניא אליממ םייחרזא ןיאושינב

 הלאשה תא ונראשה ךכ .תורזממ ששח אללו שדחמ אשניהלו יחרזאה טפשמה יפ-לע םריתהל

 רשקב היעב ןכתית הז ןיינעב( םינברה לש םתערכהל טגל קוקז ןכלו יושנ בשחנ ימ תיתד-םינפה

 הלאש וז .שממ "םייחרזא" םניא הלא ןיאושינ ןכש ,םיימרופר םג ילואו םייביטברסנוק ןיאושינל

 לכמ ,שדחמ ןיאושינ וריתיש ןיטג רודיס .ןאכ הילא סנכיהל לכונ אל ונאו ,תקתרמ תיתד-םינפ

 תנמ לע תיחרכה תיארנ וז העיבק .תיסקודותרואה תונברה לש תידעלבה התוכמסב ראשנ ,םוקמ

 אל ןישוריג .)תודהיה ימרז לכ ידי לע רכויש הזכ תויהל ךירצ טגה :רדסהה תורטמ תא חיטבהל

 ןיאושינל סיסב שמשל ולכוי אל םה םלוא ,ןיאושינ תרתהכ הנידמה ידי לע ורכוי םייסקודותרוא

 םייסקודותרוא אלה ןישוריגה יכו ,םיצוחנ ןישוריג יכ ועבקי םייסקודותרואה ןידה יתב םא ,שדחמ

 .יסקודותרואה השוריפ יפ-לע ,הכלהה תושירדב םידמוע םניא

 ימ אשניהל לכוי אל יכ העיבקה ןיבו םידוהי ןיב ןישוריגל טג תשירד ןיב הנחבהה יכ תודוהל ךירצ

 דוע לכ ,הברה תעייסמ הנניא ,הבושח איה םא ףא ,)יסקודותרואה( יתדה וניד יפ-לע יונפ ונניאש

 תרתה ןמזב רורב םהב םידדוב םירקמ םתואל טרפ .ןיינעב תבייחמ תינבר הקיספ השבגתנ אל

 םישנאה בור ,םלועל םידלי איבהל וא ,שדחמ אשניהל וצרי אל גוזה ינב יכ םינושארה ןיאושינה

 תמצמצמ ןכא וז הנחבה ,ינש דצמ .תיחרזא ןיאושינ תרתהב וקפתסי אלו ,ןוכיסה תא וחקיי אל

 ול בושח הכ טג תגשהמ תוענמיה לש ןורקיעהש ימ .עצומה רדסהב הלולכה העיגפה תא הברהב
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 ,םימדוקה ןיאושינה לע טגב בייח היה אוה יכ טלחויו ,ינש רשקב הצרי םא יכ טילחהל לוכי

 דוגינב ,יכ םא 15.ל"וחב םייחרזא ןיאושינב אשניהל וא ,ןיאושינ הנניאש תופתושב תויחל לכוי אוה

 הריחב ,רומאכ .ונתעצהב הז ףיעסל אשירל םאתהב לארשיב ורכוי אל הלא ןיאושינ ,םויה בצמל

 .הכלהה יפ-לע םירזממ ויהי טג הלביק אלש שיא-תשא לש םידלי יכ הנכסה תא רותפת אל וזכ

 ןיאושינ ךרוצל םייתד ןישוריגב םידדצה בויח תא לבקל ןתינ יכ הנימאמ ינא ,וז הדוקנ םוכיסל

 סכט :)םיסקודותרוא אל לש תדה שפוחבו( תדמ שפוחב תמיוסמ הדימב עגופ אוהש ףא ,שדחמ

 ,ןכ ומכ ;תיתדה הכלהה יפ-לע שרדנ אוה יכ םא ,קזחה ןבומב יתד סכט ונניא יתדה ןישוריגה

 .וז העיגפ םיקידצמה ,תידוהיה הליהקה לשו הנידמה לש םיבושחו םיימיטיגל םיסרטניא םימייק

 ,עודיכ ,ןכש ,ןאכ עצומה יטמרדה יונישה לע המכסה רשפאי הז דוסי קר יכ איה יתכרעה – םויסלו

 .ישיא דמעמ יניינעב ווק סוטטסה לש טושפ יוניש רשפאמ ונניא לארשיב יטילופה תוחוכה ןזאמ

 ןילופונומה תא תונשל תלוכיה ןדבוא ,יאדוול בורק ,אוה וז השירד לע רותיוה ריחמ יכ יל רורב

 תבאוכ הרשפ תושעל הנכומ ינא ,ליבק יתלב יל הארנ םייקה בצמהש ןוויכמ .םייקה יסקודותרואה

25 .ולש םכסומ יונישל עיגהל תנמ לע

 תובוחל עגונב קוחה תוארוה לע םיטרפ גוזה ינב ולבקי ןיאושינה ןוישירל דומצב :3 ףיעס

 ינידו ןיאושינה סכט ןיינעל םהינפב תודמועה תויצפואה לעו ,ןיאושינה תרגסמב תויוכזו

 .ןיאושינה

 אל םיבר תווצמ ירמוש תוגוז רובע .לארשיב ןיאושינ םושירבו ןיאושינה סכטב םינד 3-5 םיפיעס

 תוגוזל איה וז העצה לש תובישחה .וכרעיש ןיאושינה סכט גוסל רשאב תיתימא הריחב היהת

 ינשב עדימ גוזה ינב ולבקי ,וז העצה יפ-לע .ךורעל סכט גוס הזיא םירחובה םיישפוחו םייתרוסמ

 ,ןהש ןיאושינה תרגסמב תויוכזו תובוח )ב(-ו ;ןיאושינה סכט גוס ןיינעל תויצפוא )א( :םיאשונ

 .גוזה ינב ורחביש סכטה גוס לש האצות ,תמיוסמ הדימב

 גוז ינב .יתד סכט תמועל יחרזא סכט תריחבב קרו ךא רבודמ אל ,סכטה גוס תריחבל רשאב

 םיטנמלא ןיב םיבלשמה ,המודכו םיימרופר ,םייביטברסנוק םיסכט תודוא לע םג עדימ ולבקי

 גוז ינב ולכוי וז ךרדב .גוזה ינב תריחב יפל ,םיינויווש-םיינרדומ םיטנמלא ןיבל םייתרוסמ-םייתד

  .וז הריחבל שיש תויטפשמה תוכלשהה לש הנבה ךותמ ,םנוצרכ ןיאושינה סכט תא בצעל

 לכב אשניהל לכוי ,ץראב ישיאה וניד יפ-לע שורגכ רכומ ונניא ךא ,םייחרזא ןישוריגב לארשיב שרגתהש ימ יכ הארנ 15
 .ןיאושינה ןיד לש תורישכה תושירד תא םיקפסמ םייחרזאה ןישוריגה ובש םוקמ
 תונויצה ישנא םא ףא ,וז הנעט יפל :ותוללכב הנמאה לעפמ יפלכ םג הלועש הנעטל תדחוימ תויטנוולר שי וז הדוקנב 25
 אליממ םידרחה ילבו ,ךכל ומיכסי םידרחהש יוכיס לכ ןיא – תידוהי תודיכל ימעטמ ,וז ןיעמ הרשפל ומיכסי תיתדה
 .הז ןיעמ רדסהל תושרופמ םדי תא תתל ולכוי אל םידרחה יכ החינמ ינא םג .ישיא דמעמ יקוח לש םכסומ יוניש ןיא
 לכ .יונישל הליעפ תודגנתה רסוחל קר אלא ,םהלש תרהצומו הליעפ המכסהל עיגהל תויהל ךירצ ונניא קבאמה םלוא
 רסוח יכ יל הארנ ,ןהיתודסומ לע ,תויסקודותרואהו תוידרחה תוליהקה לש הימונוטואה – תקזחתמ ףאו – תחטבומ דוע
 תניחבמ רתויב יתייעב אוה םייקה בצמה ,לכה ירחא .הילא ףואשל רשפאש ,הגשהל תנתינ הרטמ אוה תאזכ תודגנתה
 םישרדנ םניא םידרחה דוע לכ ,םייקה בצמה לע ,תיתכלה הניחבמ ,ףידע עצומה בצמה יכ ייניעב ריבס .תידוהיה הכלהה
.ןישוריגו ןיאושינ לע יסקודותרואה ןילופונומה לוטיבל תושרופמ םדי תתל
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 תילארשיה השיגה תא תרגתאמ איה ןכש ,הבושח תיכוניח תועמשמ םג תויהל הלוכי וז העצהל

 הלוכי הז םזילרולפל .יתדה םזילרולפה תא תדדועמו ,"םולכ אל וא לכה" לש תדל תיסאלקה

 רוקמכ ,תדל ישפוחה רוביצה לש וסחי לע תיבויח העפשה ןכו ,תיתד-םינפ תיבויח העפשה תויהל

 .תיתוברת הרשעהל

 לע םילחה םינידה תא ביתכמ רחבנש ןיאושינה סכט גוס םאה הלאשה תא המומע ונראשה

 סכט :תויורשפא יתש הנבצות םיאשינה ינפבש ךכ לע רבוד תורחא תועצה המכב .ןיאושינה

 רשפאיש ,"יחרזא" סקט לומ ,ןיאושינה לע םייסקודותרואה םינידה לש הלוחת ררוגה ,יסקודותרוא

 לע שארמ טילחהל תלוכי לשו ,תוריהב לש ןורתי שי ,הז גוסמ תועצהב .םייחרזא םיניד תלוחת

 ןיאושינ סקט ךורעיש ימ יכ קפס ןיא .הבושח תוריח תלבגה םג ןהב שי םלוא .ןיאושינה לולסמ

 ןיאושינה יניד תניחבמ ,לבא .שרגתהל הצרי םא טגב בייח היהי ,לארשיו השמ תדכ ,ותכלהכ

 .יסקודותרואה ושוריפ יפ-לע יתדה ןידה יפ-לע וייח תא להנל ותוא בייחל שי יכ רורב אל – םמצע

 הזכ סקטל תנתינה תושימגה םע רקיעב( יסקודותרוא סכט אקווד ופידעי םיבר יכ דואמ ןכתיי

 ירבעה ןידל קקזיהל םיצור םניא םא םגו תווצמ ירמוש םניא םא םג ,)רהוצה ינבר ידי לע

 רחבש ימ לכ בייחל ,םירבדה ינפ לע ,הביס האור יניא .ןיאושינה יניינעל םירושקה םיאשונב

 35 .ירבעה טפשמה תרגסמב ולש ןיאושינה ייח לכ תא להנל ךישמהל יסקודותרוא סקטב

 קינעת הנידמה .ותריחב יפל סכטבו ןיאושינ ךרועב רחבי אשניהל ןוישיר לביקש ימ :4 ףיעס

 יפל ןיאושינ ךורעל ךמסומש ימלו ,ךמסומ יחרזא םושיר דיקפל ןיאושינ תכירעל תונוישר

.ותליהק יניד

 תיתדה – ותנומא תא אטבל טרפל רשפאמ ףיעסה ,תישאר .םייזכרמ םירדסה רפסמ עבוק הז ףיעס

 קר החיטבמ הנידמה .ישפוח ןפואב ,ןיאושינה סכט תרוצל תעגונ וז הנומאש לככ – תרחאה וא

 וא הזכ סכטב הריחב תבייחמ הנניא םלוא ,ןיאושינל תורישכה יאנתב דמוע הב אשינש ימ יכ

 וכרענש םיסכטב ריכהל תבייחתמ הנידמהו ,םהיאושינ סכט ביט תא ורחביש םה גוזה ינב .רחא

 .ךכל הידי לע ךמסוהש ימ ידיב

 .ןיאושינ ימשור לש םתורשכ תעיבק לע תישארה תונברה לש לופונומה תא תלטבמ העצהה ,תינש

 םושירב תקפתסמ הנידמה וב בצמ תמועל( ןיאושינ סכט ךורעל הבוחה תרמשנ ,ונתעצה יפ-לע

 ךורעל ךמסומש ימ" ידי לע וא יחרזא םושיר דיקפ ידי לע ךרעיהל לוכי הז סכט ךא ,)דבלב

 ידוהיה רוביצב תונוש תוליהק לש ןמויקב שרופמב ריכמ הז חוסינ ."ותליהק יניד יפל ןיאושינ

 ןיאושינ יסכט ךורעל םיימרופרו םייביטברסנוק םינבר לש םתוכמסב הרכהל רורב חתפ חתופו

 תוכמסב הרכהל םיאנתה תא תוטרפמה תונקת ןיקתהל ךרוצ היהיש ןכתיי .םהיתוליהק תרגסמב

 תרירב ירדסה לש דמעמב תוחפל ,תיסחי םירורב םייחרזא החפשמ יניד לש םמויק חינמ עצומה רדסהה ,רומאכ 35
 םינידה תוכרעמ ןיב םילדבהה ירקיע וגצוי םיאשינל יכ חינמ םג אוה .םכסה םידדצה ןיב ןיאש הרקמב ,לדחמ
 תועצמאב םהיאושינ לוהינ לע לקהל םילוכי םה ןהבש םיכרד לע רבסה ולבקי םג םיאשינה יכ יוצר .תונושה
 תא ליעפהל היהי ןתינש ינפל תושעיהל תבייחש ,הבר הדובע שורדת הלא לכ לש םתנכה .םימדקומ םימכסה
.ןאכ םיעצומה םירדסהה
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 תומיוסמ תוליהק רובע וא ,יללכ ןפואב – ןיאושינ תכירע ןוישיר תלבק ךרוצל "ותליהק יניד יפל"

.ןיאושינ תכירע ךרוצל םידחוימ םיגיצנ לש תוכמסב תוריכמ ןניאש

 ךותמ אובל םיכירצ ןיאושינה ימשור יכ ריהבהל האב "ותליהק יניד יפל" הכמסה לש השירדה

 הנווכ ןאכ ןיא .םיסכט ךורעל םתוכמסב הרכהה לע םיארחא ויהי רשא ,םירכומ םייתד םימרז

 45 .םהירחא וא ןיאושינה ינפל ,יהשלכ הליהקב םירבח ויהי םיאשינה יכ שורדל

 וז הרדגהב – תד ינהכ םיכמסומ תונידמה בורב .ב"הרא תונידמב םייק המוד רדסה ,ליעל טרופמכ

 .ןיאושינה יקוחב העובקה noitazinmelos-ה תבוח תא םייקמה יתד ןיאושינ סכט ךורעל – תרחא וא

 ,םלוא .יחרזא וא יתד סכט ךורעל ןתינ הילגנאב םג .יחרזא ןיאושינ סכט ךורעל ןתינ ,ןיפולחל

 ,תדחוימ הארוה תמייק )םידוהיו םירקייווק ,םינקילגנאה טעמל תיתד הליהק לכ( תותדה בור יבגל

55  -ה יפ-לע ךכ םשל םושרה ןיינבב ךרעיהל םיבייח םייתד ןיאושינ היפל .M egairra  tcA  , 9491 

 תויצאירוב ,הצמוא רשאו 65 ,ןמפיש סחנפ 'פורפ ידי לע ץראב העצוהש ,תרחא העצה םילבקמ ונניא

 ךכב ץפחש ימו ,הנידמה ידי לע רכוי יחרזא סכט קר היפל ,היכרותו הינמרגכ תונידמב ,תונוש

 םהבש יזכרמהש ,םיבושח תונורתי ןמפיש 'פורפ לש ותעצהל .יתד סכט ,ךכל ףסונב ,םייקל לכוי

 תמייאמ תויהל הלולע העצהה יכ ונרבס ,ינש דצמ .תדכלמה תיחרזאה הקיזה קוזיח אוה ונמעטל

 םיסכט לש תיתוברתהו תיתדה הסיפתהו הנידמה ידי לע רכומה סכטה ןיב בושחה רשקה לע

 תשפותש בושחה םוקמה ןמ תמלעתמ איה יכ ונרבס ,וזמ הריתי .םהב םיצפחה הלא יניעב םייתד

 םידסממ לש תוכמסה תלילש .תחאכ תוידוהי אלו תוידוהי ,ץראב תומלש תויתד תוליהק לצא תדה

 תוהזל יכ הסיפתב תקדצומ אל העיגפ איה ,הלאכ םיסכט לש "הטרפה"ו ןיאושינב ריכהל םייתד

 ותעצה ,תידסומ הניחבמ םג .הנידמב תוירוביצה תוריזב םג רכומו בושח םוקמ היהיש לוכי תיתדה

 הנידמה .םהל תוקקזיהה לשו ,םייתדה ןידה יתב תטרפה לש ךילהת ץיאהל הלולע ןמפיש 'פורפ לש

 םירובס ונניא ,ןלהל רבסויש יפכ .םייחרזאה תודסומה תא קר ןממלו קיזחהל תבייח היהת המצע

 תעצומה הרשפה .תדה שפוח לע הנגה לש הקזח השירדלו ץראה יאנתל םיאתמ הזכ רדסה יכ

75 .ץראה יאנת תא רתוי תמלוה ,ןכל ,ונל התארנ

 םיאנתה תא םידגונ םה ןכ םא אלא ,ל"וחב וכרענש ןיאושינב ריכת הנידמה :5 ףיעס

 .2 ףיעסב םייונמה

 

 ל"וחב גוהנ ,לשמל ,םא ל"וח יאושנב ריכהל אל הנידמה תודסומל רשפאל איה 5 ףיעס תרטמ

 קספ רואל דחוימב בושח הז ףיעס .ןימ ותוא ינב ןיב ןיאושינב וא םיימגיב םיאושינב ריכהל

 תא שיגדהל איה הנווכה .תיפיצפס תיתד הליהק ןיבו םיאשינה ןיב דחוימ רשק שורדל אב ונניא "ותליהק" לש דוסיה 45
 םייסקודותרוא םיאשינ יכרוצל ןיאושינ ימשור ךימסהל ךישמת תישארה תונברה .תודהי לש תונוש תושיפת לש ןמויק
 .םמעטמ ןיאושינ ימשור תכמסהב ולפטי םירחאה םימרזה לש םייזכרמה תודסומהו ,תוליהקה לכמ
55 ,  notlimaH74-84 'מעב.
.55 'מעב ,"?םייחרזא ןיאושינמ דחפמ ימ" ,ןמפיש .פ 65
 השירדל )םיידוהי אלו םיידוהי( םייתדה םידסממה ןמ קלח דצמ הפירח תודגנתה היופצ יכ ריכזהל ינוצרב ,בוש 75
 תוענמיה לש תנגרואמ המגמ תויהל הלולע יכ םג חינהל שי .הנידמה ידי לע רכוי יחרזאה ןיאושינה סקט קר יכ
 .םייתד ןיאושינב תוקפתסהו "םייחרזא" ןיאושינמ
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 יפ-לע ,טלחוה םש ,ב"הראב דלי לש תיגולויבה םאה לש גוז תבל ץומיאה וצ םושיר ןיינעב ןידה

 םושירה דיקפ יכ )יבעוז טפושה לש תקלוחה ותעד דגנכ שינייבו רנרוד תוטפושה( תועד בור

 םאה לש גוזה תב ידי לע דלי לש ץומיאה תא ,ןיסולכואה םשרמב ,םושרל ברסל ךמסומ ונניא

 יכ התייה בורה תוטפוש תקמנה 85 .הינרופילק תנידמב ןתינש ץומיא וצ ול שגומ רשאכ ,תיגולויבה

 ףואשל שי יכ הקזחה לשב ,ישיא דמעמל עגונה רז ןיד קספ לש םושירמ ענמיהל ןיא ללכ ךרדב

 .םוקמ לכב המוד היהי םדא לש סוטטסהש

 דצמ .םוקמל םוקממ רבוע אוה רשאכ הנתשי אל םדא לש ישיאה דמעמהש יוצר יכ תמא

 יכ ונל הארנ אל .םיבושח תויוברתו תושיג ילדבה שי ,ישיא דמעמ לש םימיוסמ םיניינעב ,ינש

 הבויח תועצמאב ,תמיוסמ הרבח לש םייזכרמה םייכרעה םיטופישה לש םתפיקע רשפאל ךירצ

 דסומ תטילק יכ םיעיצמ ונא ,תינורקע .תרחא הנידמ לש הלאכ םיטופישב ריכהל יטמוטואה

 יטפשמה בצמה תא תונשל הצורש ימ .ץראב םג םירכומ ויתונורקע םא קר רתות ל"וחמ ןיאושינ

 יונישל איביו ץראב תויתדו תויתרבח ,תוירוביצ ,תויטילופה תוכרעמה םע דדומתיש יואר ץראב

 טרופמכ .טפשמה תיב לש םיינכט-ןיעמ ןיד יקספ תועצמאב ותוא ףוקעל ילב ,שקובמה ינורקעה

egairraM -ב ב"הראב ץמוא המוד רדסה ,העצהל 2 ףיעסל רבסהה ירבדב  esnefeD  tcA ךרוצל 

 .םיינימ-דח תוגוז לש ןיאושינב ב"הראב תיתנידמ-ןיבה הרכהה

 

 הנישעית ,םתולח וא ןיאושינה ףקות לע תוטלחה טעמל ,ןיאושינה יבגל תוערכה :6 ףיעס

 ינפב ןיינעה ןודיי – םידדצה ומיכסה אל .םידדצה תטלחה יפל ןיד תיבב וא טפשמ תיבב

 .יתדה ןידל ףופכ ומצע האורה יחרזא טפושו ןייד ,יחרזא טפושמ בכרויש ,דחוימ לנובירט

 החותפ ריאשמ אוה ,רומאכ .ורצונ הלאש רחאל ,ןיאושינ יניינעב ןודל תוכמסה תייגוסב ןד 6 ףיעס

 קפסמ הנעמ תתל הסנמ ךא ,םייחרזאה טפשמה יתבב ולחויש ןיאושינה יניד ויהי המ הלאשה תא

 לש הליבקמה תוכמסה ןמ תעבונ "תויוכמסה ץורמ" תייעב ,רוכזכ ."תויוכמסה ץורמ" תייגוסל

 ,ונתעצה יפ-לע 'דכו םידלי תקזחה ,שוכר תקולח ,תונוזמ יניינעב יחרזאה טפשמה תיבו ןידה תיב

 ,ךכב ."הכוז םדוקה לכ" לש ללכה לטוביו םידדצה תמכסהב תואכרעה תחאל קנעות ןוידה תוכמס

 םידדצה ועיגי וב דעומה איה וז העצהב החותפ ונראשהש תפסונ הלאש .ץורמה תייעב תרתפנ

 תונורתי שי .ךוסכס ררועתמש העשב וא ןיאושינה תעב םא – טופישה תוכמס רבדב םכסהל

 לש תינורקע תיכרע הריחב החיטבמ ןיאושינה תעב טופיש תאכרעב הריחב :השיג לכל תונורסחו

 ןיא ןיאושינה תעשב ,ןכ ומכ .יפיצפס ךוסכסב תויופצה תואצותב היולתה הריחב אלו גוזה ינב

 גוזה ינב לש תויתדה תושיגב םייוניש ונכתיי ,תאז םע .המכסהל עיגהל יגולוכיספ ישוק גוזה ינבל

 האכרע לש הטופישל םיכסה רשא דצ יכ יוארה ןמ .ךוסכס ררועתמ הב העשל ןיאושינה תעש ןיב

 המיכסה השיא רשאכ דחוימב תאז ,תרחאה האכרעב רוחבלו וב רוזחל לכוי ןיאושינה תעשב תחא

 תנינועמ דוע הנניא ךוסכסה ררועתמש העשב ךא ,ןיאושינה תעשב ינברה ןידה תיב טופישל

 הלוכי ךוסכס עלגתמש העשב האכרעב הריחב ,ךדיאמ .ינויווש-יתלבה יתדה ןידל המצע ףיפכהל

9771 צ"גב 85 /  העבש לש בכרה ינפב צ"גבב ףסונ ןוידל השקב הלבקתה .863 )2(דנ ד"פ ,םינפה רש 'נ שידק רנרב 99
 םייתניב עצוב םושירהו ,ןידה קספ עוציב בוכיעל השקב לבקל בריס קרב אישנה .הטלחהה הנתינ םרט ךא ,םיטפוש
 .10.8.3 ץראה "דליה םאכ המשרנ תיבסל םא לש גוז תב" דלפנייר השמ :ואר .שרדנכ
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 עיגהל םתלוכי לע דאמ תושקהל לולע גוזה ינב םיאצמנ וב ךסכוסמה בצמה ןכש תיתייעב תויהל

 תואצותה ןמ תעפשומ היהת האכרעב הריחבה ,בלש ותואב ,יכ חינהל שי ,ןכ ומכ .המכסהל

 .יפיצפסה ךוסכסב טופישה תאכרעמ תויופצה

 ילבב ןיד קספב ,רוכזכ .ליעל הראותש ילבב תכלהל האיבהש היעבה תא תרתופ ףא וז העצה

 ,ונתעצה יפ-לע .שוכרה תקולח תייגוסב יחרזאה ןידה תא ליעפהל םיבייח ןידה יתב יכ צ"גב עבק

 ימ ךא ,הלא םינידל םתונשרפ יפ-לעו םהיניד יפ-לע קוספל – ךכב וצרי םא – וכישמי ןידה יתב

 סחייתי צ"גבש היהי ןוכנ יכ ונל הארנ הז בצמב .המכסהו הריחב ךותמ תאז השעי םהינפב ןודייש

 הליע ול היהת אלו ,םידדצה תמכסה לע תססובמה תוררוב ןיעמכ םיינברה ןידה יתב תקיספל

 95 .םינגוה ול םיארנ םניא ןידה יתב לש הלועפה תונורקעש ךכ לשב ברעתהל

 תאכרע לע גוזה ינב ומיכסי אל םא ,וז אפיס יפ-לע .רתוי תבכרומ הז ףיעסב ונתעצה לש אפיסה

 ,רמולכ( דחא ןייד – םיטפוש השולשמ בכרומ היהיש דחוימ לנובירט ינפב םהיניינע ונודיי ,טופיש

 ןידל ףופכ ומצע האורה יחרזא טפוש" דועו דחא יחרזא טפוש ,)ינברה ןידה תיבב ןהכמה ןייד

 םיאור" םיטפוש ולא עבקיי םינוירטירק ולא יפ-לעו דציכ הלאשה תא החותפ ונראשה ."יתדה

 םידיחא "תורישכ יאנת" ידי לע וא דבלב הרהצה ידי לע םאה – "יתדה ןידל םיפופכ םמצע

 יתדה טפושה היהי ןיד הזיא יפ-לע :איהו תפסונ החותפ הלאש ונראשה ,ןכ ומכ .שארמ ועבקייש

 ,השעמל ,עיפשמ יתד ותויה רשאכ ,יחרזאה ןידה יפל קוספל וילע היהי טפושכ םאה – קוספל בייח

 תא ליעפהל ,ותעד לוקיש יפ-לע ,יאשר היהי אמש וא ,ותקיספ תא החנמה ומלוע תפקשה לע קר

 ?יתדה ןידה

 דואמ המוד איה השעמל ךא ,תיתריצי העצה ןושאר טבמב תיארנ דחוימ ןיד תיב םיקהל ונתעצה

 יפ-לע .לארשי ץרא לע הצעומב ךלמה רבדל 55 ןמיס חוכמ ,םויה םימייקה םינוש םירדסה ינשל

 רוסמה "ישיא בצמ לש טפשמ" אוה םיוסמ טפשמ םא קפס שי רשאכ ,הז ןמיס לש אפיסה

 ןידה תיב בכרה .דחוימ ןיד תיב ידי לע וז הלאש ןודית ,יתד ןיד תיב לש תידוחייה ותוכמסל

 לש םיטפוש ינשמ בכרומ ןידה תיב היהי ויפל ,0491 ,טפשמה יתב תדוקפל 9 ףיעסב עבקנ דחוימה

 תיתד הדע לכ לש רתויב הובגה ןידה תיב לש )הנימ אוהש ןייד וא( אישנהמו ןוילעה טפשמה תיב

 ,םיטפוש םע םינייד םיבשוי הב ,"תברועמ" האכרע לש םגד םייק ןאכ רבכ ,רמולכ .ןיינעל תעגונה

 ןידה תיבב .המיאתמה טופישה תאכרע תעיבקל תלבגומ הז דחוימ ןיד תיב לש ותוכמס יכ םא

06 .יתדה ןידל החמומ לש דיקפתה תא ןיידה אלממ הזה דחוימה

 26 .תונוש תויתד תודע ינב לש 16 ןיאושינ יניינעב טופישה תוכמסב )אשיר( 55 ןמיס קסוע ,ןכ ומכ

 לש הלוחתה תא שרופמב םצמצל םוקמ ףא היהי ,העצהה לבקתת םא יכ ןכתיי .ינשדח אוה ןאכ עצומה לנובירטה 95
 םיעדוי םינטפשמש אלא .שממ תוכמסמ הגירח לש םירקמל םצמוצת תרוקיבהש ךכ ,הזה ףוגה תוטלחה לע צ"גב תרוקיב
 .ומצע טפשמה תיבל ,ןובשח לש ופוסב ,רוסמ הפקיה תעיבק ןכש ,תיטופיש תרוקיב עונמל דואמ השקש
.53 הרעה ,605 'מעב ,"לארשיב ישיאה ןידה" ,הואש .מ 06
 .9691 - ט"כשתה ,)םידחוימ םירקמ( ןיאושינ תרתה יניינעב טופיש קוח לח תונוש תויתד תודע ינב לש ןישוריג לע 16
 תיב לש ידוחייה טופישל ףופכ םהמ דחא לכש גוז ינבב ,ונייהד ,תורכומ תויתד תודעב קר ןאכ רבודמ הקיספה יפ-לע 26
 .975 'מעב ,"לארשיב ישיאה ןידה" ,הואש .מ .ךמסומ ןיד
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 וזיאב טילחהל ,םידדצה דחא תשקב יפ-לע ,ןוילעה טפשמה תיב אישנל תוכמס הנקמ 55 ןמיס

 אישנל .)תבורעת יאושינ ,ונייהד( תונוש תויתד תודעמ גוז ינב לש ןיאושינה יניינע ונודיי האכרע

 לש תיתדה הדעה לש ןידה תיבל ןיינעה תא תונפהל הז הרקמב תוכמס שי ןוילעה טפשמה תיב

 ,ןיינעה ךרוצל ,רזעיהל תוכמס שי אישנל ,ןכ ומכ .יזוחמה טפשמה תיבל וא גוזה ינבמ דחא

 תיב אישנל בחר דואמ תעד לוקיש רסמנ ,עמשמ .רבדב תועגונה תויתדה תודעה ןמ םיצעויב

 הז ךילה .ךוסכסה אשונ לש היוארו הליעי הערכה ךרוצל ףידע ןיד הזיא טילחהל ןוילעה טפשמה

 .םינושה תואכרעה יגוסל סחיב ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש תיכרע תוילרטיינ חינמ

 םיטעמ אל םירקמ ויהיש החנהב .המוד םגד אופא הווהמ ונידי לע עצומה דחוימה ןידה תיב

 ןורתפ עצוי דחוימה ןידה תיבב יכ איה החנהה .ברועמ לנובירט םיעיצמ ונא ,המכסה רסוח לש

 ,רסמנ תעדה לוקיש ;יחרזאה טפושה ידי לע יחרזאה טפשמה יפ-לע ןורתפו ןיידה ידי לע יתכלה

 רתוי יוארה אוה ןורתפ הזיא עובקל "יתדה ןידל ףופכ ומצע האורה יחרזא טפוש"ל ,השעמל

 הדח הריחב בייחמ ונניא ןכש ,55 ןמיסב עובקה הזמ רתוי שימג הז רדסה .יפיצפסה הרקמב

 .ןיינעה תוביסנב רתוי קדוצ ,ילוא ,היהיש םייניב ןורתפ רשפאמ אלא ,תיחרזא וא תיתד האכרעב

 תויוביוחמה ךותמ דחא לכ ,וב םיבשויה םיטפושה לכ תא דדועל אב עצומה לנובירטה ,ייניעב

 ינא .םהינפב ןיידתמה גוזל רתויב בוטה הנעמה תא תתל ןוצר ךותמ לועפל ,ולש תויביטמרונה

 תכרעמה ךותמ דחא לכ ,המוד ןורתפ לע םיטפושה ומיכסי ,םירקמה לש לודגה בורב יכ החינמ

 .תוביסנל הירדסה תא םיאתהל תלוכיה תא תללוכ הלודג תיטפשמ תרוסמ לכ .ןומא אוה הילע

 ,הלאכ םיניינעב .םיידוחיי םה דימתש ,םייטרפ םיכוסכסב ןוידב הלא םירבד םירומא דוחייב

 תוערכה ,םירקמה בורב .םייללכ תונורקע עובקל רשאמ םהיניבו םידדצל קדצ תושעל רתוי בושח

 ,יתעדל ,יושע םיעיצמ ונאש ידסומה ןורתפה .הלק הללכהל תונתינ ןניא אליממ הלאכ םיניינעב

 לש חופיט אלו ,החפשמ ינב ןיב םיכוסכס לש ישונאו יתימא ןורתפל תפתושמ הלועפ דדועל

 .תוכמס לע תוינורקע תוקולחמ

 האורה יחרזא טפוש"ל םג ומכ ,ןיידל םא .ןידבש תואדווה רסוח אוה וז העצה לש תונורסחה דחא

 יפ-לע ףא וא( יחרזאה וא יתדה ןידה יפ-לע קוספל תעד לוקיש היהי "יתדה ןידל ףופכ ומצע

 .וז האכרע ינפב טופישה תואצות תא תופצל םידדצה ולכוי אל )םינידה ינש לש יהשלכ תבוכרת

 ונניא הז בצמ ךא .טופישה תאכרע תריחב ןיינעב םהיתוחוקלל ץעייל דציכ ועדי אל ןידה יכרוע

 םיכסהל םילוכי ולא גוז ינב .תבורעת יאושינב םיאושנה תוגוז יבגל םויה םייקה בצמה ןמ הנוש

 וא ,55 ןמיס יפל ןוילעה טפשמה תיב אישנל תונפל אלו יזוחמה טפשמה תיב לש ותוכמס לע

 היה ןתינ .ןוילעה טפשמה תיב אישנל תעדה לוקיש תקנעהב ךורכה תואדווה רסוח תא ףידעהל

 "יתדה ןידל ףופכ ומצע האורה יחרזא טפוש" יכ םיעיצמ ונייה םא תואדווה רסוח תא תיחפהל

 .)תיתדה ומלוע תפקשהמ ,םירבדה עבטמ ,עפשות ותקיספ רשאכ( יחרזאה ןידה יפ-לע קוספל בייח

 העצהה יכ ריכזהל שי .ךכמ ענמיהל ונפדעהו – ותעד לוקיש תליבכ םושמ ךכב היה ונמעטל ,לבא

 .ןיאושינ תרתה יבגל וא ןיאושינה ףקות יבגל תוטלחה ןיינעל תיטנבלר הנניא הז ףיעסב

 אדח אתווצב תבשל םינכומ ויהי אל םינייד ןכש ,ישעמ ונניא עצומה רדסהה יכ הנעטה התלעוה
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 תויעבל רחא ןורתפ אוצמל ךרטצנ ,בצמה והז ןכא םא .תווצמ ירמוש םניאש ימ םע טפשמ תיבב

 םינייד םיבשוי וב ,"ברועמ ןיד תיב" לש םגד ,ליעל טרופמכ .בצמה הז ןכאש רורב אל םלוא ,הלא

 36 .םשוימ ףאו קוחב התע רבכ םייק ,םיטפוש םע

 יחרזא טפשמ תיב .םייתד ןיד יתבבו םייחרזא טפשמ יתבב ךרעית ןיאושינ תרתה :7 ףיעס

 .)2 ףיעס יפל( תדה יפ-לע ןיאושינה לש םדוק םויסב תיחרזא ןיאושינ תרתה תונתהל יאשר

.ונושל תא איבתו ,2 ףיעס תארוהל טלוב ןפואב הנפת ןיאושינ תרתה תדועת לכ

 יכרד לע םג הלח איהו – ןיאושינה ינידב תרצענ הנניא תעצומה הכפהמה יכ ריהבמ 7 ףיעס

 ויאושינש ימו ,תיחרזא ןיאושינ תרתה רכות ץראב .)ליעל 2 ףיעסל אפיסה ואר יכ םא( םתרתה

 דחא והז( ועוציב ןפואו ןיאושינה תרתה סכט לש םיאתמ טוריפ םע ,םשרמב םשריי ךכ ורתוי

 לופיט לכ ןיא םויכ ןכש ,םייחרזא החפשמ יניד חתפל ךרוצ שי םהב םיבושחה םירשקהה ןמ

 לשב ,יחרזאה טפשמה יפ-לע ןיאושינ תרתה השעמ לש וביטו ןיאושינ תרתה תוליע לש תויגוסב

 התוביוחמ תא אלמת הנידמה – תורחא םילמב .)הלא תויגוסב יסקודותרוא-יתדה ןילופונומה

 ימל ןתנייש רתיהל ףסונב ,םתרתהו ןיאושינ ךרוצל יחרזא-יתכלממ ןונגנמ היחרזא תושרל דימעהל

 םייסקודותרוא אל ןישוריג יסכט םג ,הנידמה תניחבמ .יתד סכטב שרגתהלו אשניהל ךכב רחביש

 46 .ןיאושינה רשק תא םיריתמכ ורכוי

 וריכי אל ,תישארה תונברהו םיינברה ןידה יתב יכ איהו ,הרומח היעב תררועתמ ןאכש אלא

 הדבוע .םיאושנכ םתוא םיאור םהש ימ לש )תיסקודותרוא אל וא( תיחרזא ןיאושינ תרתהב

 ימ לש םתלוכי תניחבמ הבושח תויהל היושע איה םלוא ,הנידמה תניחבמ הבושח הנניא וז

 יפ-לע אשניהל יסקודותרואה השוריפ יפ-לע תדה ידי ךע רכומ וניאש ןפואב ורתוה םהיאושינש

 ,השיאה ידלי רקיעב( םיילאיצנטופה ,םיידיתעה םהידלי לש םדמעמ תניחבמו ,ירבעה טפשמה

 .)םירזממכ היסקודותרואה יניעב בשחיהל םילולע הידלי ןכלו ,שיא-תשאכ ןיידע בשחיהל הלולעה

 ,יחרזאה טפשמב םתרתהו ןיאושינ לש םלש ךרעמ ןהב שיש ,תובר תויברעמ תוצראב שי ,הז םעטמ

 רשאכ( תווצמ רמוש ונניא ומצעבש ימל םג ,תיחרזא ןיאושינ תרתהל ףסונב ,טג ןתמ לש תויעב

 לכוי אל םדא יכ )ליעל 2 ףיעס( םיעיצמ ונאש הביסה וז .)הז ךילה םויקב ןיינועמ ינשה גוזה ןב

 בשחיי םדא" :ליעל 2 ףיעסב רומאכ .יונפ ונניא םא לארשי תנידמ יניד יפל םג שדחמ אשניהל

."יתדה וניד יפל ןהו יחרזאה ןידה יפל ןה יונפ בשחנ אוה םא קר יונפ

 ריתמש ימל עייסל םירומאה םיקוחב קר ןודא םייתניב .ךשמהב וז תדחוימ השירד תקדצהל עיגא

 םג םידדומתמ וז היעב םע ,רומאכ .םייתד ןישוריג םג גישהל יחרזאה ןידה יפ-לע ויאושינ

 גוזה ןב תא ךפוה םייתד ןישוריג םג גישהל ךרוצה יכ איה היעבה .ברעמה תוצראב םינטפשמ

 הרע ינא ,תאז םע דחי .םייקה בצמה לע ףידע אוה יכו ,ינורקע חרואב ןוכנ ונידי לע עצומה ןורתפה יכ הרובס ינא 36
 ףוגה תלועפ וענמי הלאכ םיישק ןכא םא .ותלועפב םיישעמ םיישק וררועתהו ,סנוכמ וניאו טעמכ הז ןיד תיבש ךכל
 .ונייצש םיישקל קפסמ הנעמ ןתיש רחא ןורתפ שפחל היהי ךירצ ,עצומה
 ,םייסקודותרוא אל ןישוריג יבגל .קוחב ועבקיי ,םהב טפשמה תיב לש ודיקפתו ,תיחרזאה ןיאושינה תרתה תוהמ 46
 ףא וכזי םייסקודותרוא אל ןיד יתב ,רומאכ .םינושה םימרזב םיכמסומה םיקסופה לש תוכלהה יפ-לע ושעיי הלא
 .םתוליעפ ףקיה יפל הנידמה ןומימל םה
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 ,וזמ הריתי .ןיאושינה תרתהל ליגרה ןתמו אשמב ובצמל רבעמ "טיחס"ו עיגפל ךכ לע דמועה

 תרתונ השיאה דועב – ול הקיפסמה ,תיחרזאה ןיאושינה תרתה תא גישמ לעבה ,םימיוסמ םירקמב

 .טג הל תתל וילע תופכל ךרד הל ןיאו רחאמ ,הנוגע

 תויהל לוכי יתד ןישוריג ךילה עוציב :ןאכ ונעצהש וז תייומד הקיקח אוה וז היעבל ליגרה ןורתפה

ecroviD-ב ןה .הדנקב ,אמגודל ,בצמה והז .יחרזאה ןיאושינה תרתה קספ ןתמל יאנת  tcA ילארדפה 

ylimaF-ב ןהו  waL  tcA תרתה יכילהב יוצמה גוז ןבל תועייסמה תוארוה תומייק וירטנוא לש 

 ,ילכלכ ץחל עונמל םיסנמ ףא ולא םיקוח .ותד יניד יפ-לע ןישוריג םג גישהל םייחרזא ןיאושינ

56.םירחאו םיישוכר םירותיוב םייתדה ןישוריגה תיינתה ידי לע גוזה ינבמ דחא ידי לע לעפומה

citsemoD-ל 352 ףיעס יפ-לע .קרוי-וינ תנידמ יקוחב תמייק המוד הארוה  snoitaleR  tcA, שיגמה דצ 

 ינפל השעי וא ,השע אוה ,ותעידי בטימל ,יכ ותעיבת בתכב ריהצתב רשאל בייח ןישוריג תעיבת

 לש שדחמ ןיאושינל לושכמ לכ ריסהל תנמ לע תושעל וחוכבש השעמ לכ ,יפוס ןיד קספ ןתמ

 טפשמה תיב ןתיי אל .הז ףיעסב קוחה תושירד לע רתיו עבתנהש וא ,ןיאושינה תרתה רחאל עבתנה

 .רומאכ ריהצת שגוהש דע ןיאושינ תרתהל יפוס ןיד קספ

 תד ידי לע שרדנה השעמ עציב אוהש ךכב םדא לש ויאושינ תרתה םינתמה ,ולא םיקוח יכ שגדוי

 רטשמ ב"הראב םייק יכ הדבועה ףא לע םניעב םידמוע ,וחרוכ לעב – טגה תלבק וא ןתמ ךילה –

 לש הקוחב רוריבב םינגועמ תדמ שפוחהו תדה שפוח יכ הדבועה ףא לעו הנידמו תד תדרפה לש

 66 .ולא תונידממ תחא לכ

 ביט וניוצי םשרמב .םשרמל היינפה ףוריצב ישיאה דמעמה םשריי תוהזה תדועתב :8 ףיעס

.ומוקמו ודעומ ,ותוא ךרעש ימ תוהז ,ןיאושינה תרתה וא ןיאושינה סכט

 ברה :וא( םושירה דיקפ :ךרועה .יושנ :ישיא דמעמ :לשמל .תונקתב ועבקיי םושירה יטרפ

 םושירה יטרפ .)תיתרוסמה העונתה םעטמ ינומלא ברה : וא .תישארה תונברה םעטמ ינולפ

 תכרעמ לש תידעלבה התוכמסב ןנה שדחמ אשניהל תוכזהו ןיאושינ תרתהל תוכזה ,הדנקב החפשמה יניד יפ-לע 56
 יניינעב .תויצניבורפה לש תידעלבה ןתוכמסב אוה גוז ינב ןיב שוכרה תקולח ןיינע ,תאז תמועל .תילארדפה טפשמה
-ה לש 1.12 ףיעס יפ-לע .תורומאה טפשמה תוכרעמ יתש לש הליבקמ תוכמס תמייק תונוזמו םירוקיב ,םידלי תקזחא

ecroviD  tcA וב ש"מהיבלו וגוז ןבל ריהצת רוסמל גוז ןב יאשר ,הז קוח יפ-לע םייקתמה ךילה לכ תרגסמב ,ילארדפה 
 םתרסה רשא ה/ותד יפ-לע ריהצתה ת/ןתונ לש שדחמ ןיאושינל םילושכמה תוהמ תא )א( :רתיה ןיב ,ת/ןייצמ איה/אוה
1.12 ףיעס( גוזה ןב תטילשב םה (2 () c((; )ףיעס( ןכ תושעל תונוכנ הארה וא ודצמ לושכמ לכ ריסה ריהצתה ןתונ יכ )ב 

1.12 (2 () d((; )ותד יפ-לע ריהצתה ןתונ לש שדחמ ןיאושינל לושכמ לכ ריסהל ,בתכב ,וגוז ןבמ שקיב ריהצתה ןתונ יכ )ג 
1.12 ףיעס( (2 () e((; ו-)1.12 ףיעס( רומאכ ,לושכמ לכ גוזה ןב ריסה אל ,ריהצתה ןתונ תשקב ףא לע יכ )ד (2 () e((. ןבו היה 
 דעומה ךות ה/וגוז ןב לש שדחמ ןיאושינל םילושכמה תא ריסה אל ,ל"נה ףיעסה יפ-לע ריהצת ול רסמנ רשא ,גוז
ecroviD-ה יפ-לע גוזה ןב ידי לע השגוהש השקב לכ קוחמל טפשמה תיב יאשר ,קוחב עובקה  tcA השקב לכ קוחמלו 
1.12 ףיעס( ל"נה קוחה יפ-לע ןברסה גוזה ןב ידי לע ושגוהש םירחא ריהצתו ylimaF-ב םייק המוד רדסה .))3)  waL 
tcA 2 םיפיעס( וירטנוא לש (. 4  – ) 2 (. 65 ףיעס יפ-לע ,ףסונב .))8 (. ylimaF-ל )5  waL  tcA, אשניהל יתד לושכמ תרסה םא 
 תרתה םכסה תא לטבל ,השקב יפ-לע ,טפשמה תיב יאשר , ןיאושינה תרתה םכסה תכירעב לוקיש התוויה שדחמ
 לע השיאה הרתיו וב ןיאושינ תרתה םכסהל םאתהב ותשאל טג ןתנש רבג ,ונייהד .וקלחב וא ואולמב ,ןיאושינה
 תונתהל ןתינ אל .ןתינ רבכ טגהש רחאל ףא םכסהה לוטיבל ףושח היהי טגה תא לבקל תנמ לע תוישוכר תויוכז
 .הז ףיעס תוארוה לע םכסהב
 לש םדקומ יאנת יולימל יחרזאה קוחה תשירד תא קידצהל ךרוצ םישחה שי ,הנידמהו תדה תדרפה עקר לע 66
 אלא ,"תיתד תוליעפ" ונניא ,ןימאמ ונניאש ימ רובע ,טגה ךילה)א( :ונתינש תוקדצהה ןיב .גוזה ןב לש "יתד רורחש"
 הלועפ אלא ,ןידה תיב לש הלועפ ונניא יתדה טגה ,רוכזכ .המכסהב ןיאושינה םכסה לוטיבמ קלח – תיזוח הלועפ
 לש םיימיטיגלו םיבושח םייתנידמ םיסרטניא חיטבהל תנמ לע הצוחנ הקיקחה )ב( .וחוקיפב ,םידדצה לש תיטרפ
 תנמ לע םייתד ןישוריג הצורה גוזה ןב בצמ לוצינ תעינמ לשו תינש אשניהל תוכזה תא שממל תורשפאה ןתמ
 .םירחאו םיישוכר םירותיוב תוכזל
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 ךילהמ רתויב ןיאושינה ורתוה .םהיגיצנ תשקב יפל ,םינושה םימרזהו תותדה יכרוצל ומאתוי

 ורתוה ויאושינש ימ ןיב ןיחבי םשרמה .ןיאושינה תרתה יכילה לכ יטרפ םשרמב ומשריי ,דחא

 ולוחי – "רויגו םשרמ" קרפב 6 ףיעס תוארוה .2 ףיעס יפ-לע שרגתהש ימ ןיבו )םיטרפה יווילב(

.ןאכ

 .ןיאושינה תרתה וא ,ןיאושינה סכט ביט לש יוהיז רשפאי םשרמה יכ חיטבהל דעונ 8 ףיעס

 המושרל הינפה ךות ,)"יושנ" :לשמל( ישיא בצמ לש ינוקאל םושיר קר היהי תוהזה תדועתב

 המ תעדל ךכב ןיינועמש ימל רשפאיש עדימה לכ תא לולכת םשרמב המושרה .םשרמב המיאתמה

 ןתינ 76 .)םירחאו םייסקודותרוא ןיאושינ ןיב ןיחבהל תנמ לע( עצוב ימ ידיבו סקטה לש וביט היה

 ןאכ שי :םשרמב תד םושיר ןיינעב עצומה רדסהה יבגל התלעוהש וזל המוד הנעט ןאכ תולעהל

 )ל"וחב אשינ םא ,לשמל( ויאושינב הריכמ הנידמהש ימ לכ םויכ ןכש ,םייקה בצמב הערל יוניש

 עדימ היהי – ונלש העצהה יפל דועב ,ויאושינ ביט לע עדימ ללוכ ונניא םשרמהו ,יושנכ םשרנ

 םיטרפל השיגה ;יושנ בשחנ ימ טרפי קר יוהיזה תדועתב םושירה ,םייקה בצמב ומכ .ןימז הזכ

 ףיעס תוארוה .וילע ןילהל ןוכנש רבד הנניא בושח עדימ לש תופיקשו ;תלבגומ םשרמב םיישיא

 .ןאכ ולוחי – "רויגו םשרמ" קרפב 6

 םישנא :םיינוליחל םויכ תמייקה תוריחה תא תווצמ ירמושל תרשפאמ ונתעצה ,ליעל ןיוצש יפכ

 ויהי םה תדה תניחבמ .הנידמה ידימ ןיאושינ ןוישיר תגשה אלל ךא ,יתד סכטב אשניהל ולכוי

.םושירה תועצמאב םהיאושינב הנידמה תרכה שקבל אלש רוחבל ולכוי םה םלוא ,םיאושנ

 וניא ךא הנידמה ידי לע רכומה ןיאושינה רשק םויס ןיב הנחבהל ילמס-ינושל יוטיב תתל ונפדעה

 רשק תא םייסמה סכטל ןאכ דחויש ,'ןישוריג' ןיבו ,רימחמה השוריפ יפ-לע תדה ידי לע רכומ

 ךרוצה םע ירמגל המלש ינא ןכש הלק התייה וז הטלחה ,יתניחבמ .רומאכ תדה יפ-לע ןיאושינה

 ,ףסונב .הנוש תועמשמ ילעב םיכילהו םיסקטל תחא הלמב שומישמ עובנל הלולעה ,היעטה עונמל

 רשקהב וב םימייקה םילדבהה לע דוחייב ,ןיאושינ רשק לש ומויסל רואיתכ 'ןישוריג' יוטיבה

 ,םישנא תחוורל ינויח רשק אוה ןיאושינ .אליממ יל חונ וניא ,םישנ ןיבו םירבג ןיב ירבעה טפשמה

 'תרתה' .גוזה ינב וב ולתש תויפצהו תווקתה תא אלממ וניא רשקה םא םויסל ואיבהל ןתינש

 רבגה ובש ,'ןישוריג' יוטיבה רשאמ ,רתוי םיאתמ יל הארנו ,רתוי ילרטיינ יוטיב אוה ןיאושינ

 .ופואינ לשו ונוצר לש האצות אוה רשקה קותינ םא ףא וינפ לעמ השיאה תא 'שרגמ'

 אשניהל םילוכי ,ונתעצה יפ-לע .הבושח תועמשמ וזה תינושלה הריחבל ,םשרמה תופיקש תניחבמ

 רבדהש ימ – ורתוה ויאושינו רבעב אשינש ימ .שורג אוהש וא אשינ אל םלועמש ימ קר שדחמ

 86 .יתדה וניד יפל םג יונפ בשחנ אוה םא ויבגל ןוחבל ךרטצי ול בושח

 םייתד ןיאושינב אשינש ימ ,עבטה ךרדב .םיאשינה לש תיתדה םתוהזל תוסחייתה לולכי אל ,הזככ ,םיאושנה םושיר 76
 םע דחי .םיאשינה לש יתדה םכויש יוהיז ורשפאי אל ,תאז תמועל ,םייחרזא ןיאושינ .ותוא אישהש ימ לש תדה ןב אוה
 .םשרמה לש םירחא םיקלח ךותמ הלאה םיטרפה לע דומעל ןתינ ,לארשי יבשות יבגל ,תאז
 םא לשמל ,ותד יפ-לע יונפ בשחיי ורתוה ויאושינש םדא םג םהב םיבר םירקמ ויהי .שיגדהלו בושל ךירצ 86
 ןיאושינב ואשינש םידוהי יכ וקספי םיסקודותרוא םינבר יכ ןכתיי ,ףסונב .תבורעת יאושינ ויה םינושארה ויאושינ
 .טגב םיבייח םניא םייחרזא
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 םיקקזנה ףקיה יפל )ןיד יתב ,ןיאושינ יכרוע( םייתד תודסומ ןומימב ףתתשת הנידמה :9 ףיעס

.םהל

 ,וניארש יפכ ,םייקה בצמה תועמשמ .ונתעצה לש תוידסומה תוכלשהה תלאשב קסוע הז ףיעס

 םתויה לשב ירוביצ ןומימל םיכוז םהו ,יתכלממ דמעמ שי תודעה לש םייתדה ןידה יתבל יכ איה

 םייתד ןיד יתב לש יתכלממה דמעמל יכ םג וניאר .םיבשותה תחוורל ןיד יפ-לע םידיקפת םיאלממ

 תוכמסל ףופכ ומצע האור ונניאש ימ לע תיתד הייפכ םהלש ןילופונומב שי :תובכרומ תוכלשה שי

 .יתכלהה ןידה תא םתונשרפל דוגינב קוספל םיניידה תא בייחל לולע רבדהו ,תיתד

 לש םדמעמ היהי המ :השדח היעב הלעמ איהש אלא .הלאה םיישקה תא קלסל הסנמ ונתצלמה

 ?ונתעצה יפ-לע ,ןישוריגו ןיאושינ יניינעב םיתוריש ונתי וא ןיאושינ וכרעיש ,םייתדה תודסומה

 ,האלמ הדרפה איה רתויב תינוציקה .תוירשפא תובושת לש חוורמ תחתופ ונתעצה ,תינורקע

 טעמל( םידדצה תריחב חוכמ םילעופ םהש ןוויכמ ,םייתד תודסומ :דוסימ רסוח לש תועמשמב

 ןממי ירוביצה ביצקתה .הליהקה יפסכמ ונמומיו םייתליהק תודסומ ויהי ,)םייתד ןישוריג ךרוצל

 דיקפ ידי לע יחרזא ןיאושינ סקט םייקל רחביש ימ תאו ,ןיאושינה ןוישיר תאצוה ךילהת תא קר

 .םייסקודותרוא ןיטג תכירעל םיצוחנה תודסומה תא ןכו ,םושיר

 יכ ,אופא ,םיצילממ ונא ."היבשותו ץראה יאנת"ל המיאתמ הנניא וז העצה יכ םירובס ונא

 הדימה הנק יכ שיגדהל שי .םהל םיקקזנה ףקיה יפ-לע םייתדה תודסומה ןומימב ףתתשת הנידמה

 םילבקמ ונא וז העצהב ,תורחא םילמב .םימרזה לכל הווש הדימב חותפ היהיו ,ילרטיינ אוה הזה

 תינויווש-תימודיקה השיגה תא וא ,םייתד תודסומו הנידמה ןיב הדרפהה לש שלחה שוריפה תא

)"lauqE  tsinoitomorP  hcaorppA"(, תבייח ףא ילואו ,תיאשר הנידמה יכ החנהה לע תוססובמה, 

 ,ןהירבחל תוקינעמ ןהש םייתוברתהו םייתרבחה םיתורישה תא םייקל הב תויחה תוליהקל עייסל

 יתמדקהב תוסחייתהה הז ןיינעב ואר( תויתד תוליהק םג ללוכ רבדה יכו ןויווש לש סיסב לע

 השיגדמו תילארשיה תואיצמל רתוי היואר איה יכ םינימאמ ונא .)ןופצמהו תדה שפוחל תישיאה

 ינקירמאה ןוידה לש םיחנומב .ולוכ הנמאה לעפמ דוסיב דמועה קומעה ידדהה דוביכה ןורקע תא

 ןיב קומע חתמ שי יכ השיגה רתוי יל תיארנ ,הקוחל ןושארה ןוקיתה יפ-לע הנידמו תד תדרפהב

 שפוח לע רתוי בוט הנגמ ינויווש ןומימ תרשפאמה השיג יכו ,דוסימה רסוח ףיעס ןיבו תדה שפוח

 .תדה יתוריש תא אלמ ןפואב הטירפמה השיג רשאמ תדה

 

 לקהל יואר .םיבושח תודסומ םה םיינבר ןיד יתב ,תישאר .הלופכ הקדצה וז השיגל שי לארשיב

 ,לבא .רתוי בכרומ םייניב בצמל אלמ יתכלממ ןומימ לשו ןילופונומ לש בצממ רבעמה תא םהילע

 רכינ רוביצ םייק תילארשיה תואיצמב .ןיינע לש ופוגל םג ןוכנ הז רדסה ,רבעמה ירדסהל רבעמ

 וב בצמ .םייתד ןישוריגו ןיאושינב ןינועמה ,תווצמ רמוש ונניאש רוביצ ףאו ,תווצמ ירמוש לש

 ליבקמ ןומימ אלל ,םייחרזא ןישוריג יניינעל טפשמ יתבו םייחרזא ןיאושינ ימשור הנידמה תנמממ

 ףא ןתינ ,ךכמ הרתי .ןויוושב עגופ ,םייתד ןישוריגו ןיאושינ ךרוצל ןיד יתבו ןיאושינ ימשור לש

 לטנ תלטה התועמשמ םייתדה תודסומה לש הטרפה ןכש ,תדה שפוחב עגופ הז בצמש ןועטל

 .תדה תווצמ שומימל יאנתכ תווצמה רמוש רוביצה לע דבכ ילכלכ
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 יכ הדבועב הרכהה תא בייחמ תווצמ רמוש םדאל יתימא דובכ לש סחי יכ שיגדהל יואר הז ןיינעב

 בצמב .ןכ תושעל ביוחמ ומצע תא האור אלא ,תדה תווצמ יפ-לע שרגתהלו אשניהל "רחוב" ונניא

 הנידמהש םיתורישה תא לבקל "רוחבל" תיתימא תורשפא תווצמה רמוש רוביצל ןיא רשאכ ,הז

 םיתורישה תשיכר תולעב ומצעב תאשל ותוא בייחל יואר הז ןיא ,םתרתהו ןיאושינ ךרוצל תקפסמ

 תוליהקה לכלו תותדה לכל ינויווש סיסב לע תושעיהל ךירצ הז ןומימ ,תאז םע דחי .ול םישורדה

 ,יואר )"elbatnuocca"( יארחא ןומימ ןונגנמ תריציל גואדל הנידמה לע ,ןכ ומכ .ןכותבש תויתדה

 96 .האנוהו תותיחש וב ןיאש

 .דליה תבוט לש ןורקיעה יפל ןידה יתבו טפשמה יתב לכ ונודי םידלי תקזחה ןיינעב :01 ףיעס

 .וישרפמ לש םהיתופקשה יפ-לע שרופי הז ןורקע

 תמייקמ וז העצה ."דליה תבוט" ןורקעל ביוחמ םידלי תקזחא אשונב ןדש ימ לכש שיגדמ 01 ףיעס 

:ויפל 07 דליה תויוכז לע ם"ואה תנמאל 3 ףיעסל לארשי תנידמ לש התוביוחמ תא

nI"  lla  snoitca  gninrecnoc  nerdlihc  , rehtehw  nekatrednu  yb  cilbup  ro  etavirp  laicos 

eraflew  snoitutitsni  , struoc  fo  wal  , evitartsinimda  ua seitiroht  ro  evitalsigel  ehtseidob 

tseb  stseretni  fo  eht  dlihc  llahs  eb  a yramirp  edisnoc ".noitar

 ויתופקשה יפ-לע תאז השוע המרונ וא ןורקע שרפמש ימ עבטה ךרדב ןכש ,ןאכ םייסל ונלוכי

 .וילאמ ןבומה תא שרופמב ןייצל ןוכנל םיאצומ ונייה אל ,ליגר םירבד בצמב .ןוכנה שוריפה לע

 םיתעל .הבשחמ תורגסמ ןיבו תואכרע ןיב היכרריה לש תויעב תוררועתמ הז ןיינעב םגש אלא

 יתב תא םג בייחל הרומא דליה תבוט יבגל ןוילעה טפשמה תיב לש תונשרפ יכ הנעטה תעמשנ

 יפל ,דליה תבוט ןורקע יפל וקספי םיניידה יכ בייחמ תדה שפוח ןורקע .ךכ הז ןיא ,יתעדל .ןידה

 .יעוצקמה םטופיש בטימ

 .הנממ בייחתמ המ רורב דימת אלו םומע גשומ ,עודיכ ,איה דליה תבוט יכ תררועתמ היעבה

 תויללכה םלועה תופקשהמ עובנל היושע דליה תבוטמ בייחתמ המ הלאשל הבושתה ,הבר הדימב

 םא הלאשה ,ךכ .םילעופ םה הכותב תיטפשמהו תיתוברתה תרגסמה ןמ וא ןיידה וא טפושה לש

 תפקשהב היולת תויהל היושע ומא וא ויבא תקזחב היהי שמח ליגב דלי יכ תבייחמ דליה תבוט

 םינוש םיטפושל ,ןכ ומכ .בישמה לש תויריפמאה ויתוחנהב וא )תינוליח וא תיתד( תיכרעה םלועה

 תקזחה רבדב הטלחהב ,תתל לקשמ הזיא הלאשל תונוש תושיג ויהי תונוש םלוע תופקשה ילעב

 אשינ דחא הרוה רשאכ ,אמגודל( הקזחה שרודה הרוהה לש יתחפשמה בצמה :ןוגכ תודבועל ,םידלי

 לש ישפוח וא יתד םייח חרואו םירוהה לש הדובעה תושירד ,םירוהה לש ילכלכה בצמה ,)תינש

 .םירוהה

 יכו ,תונוש תויתד תוליהק תומייק לארשיב יכ הדבועה רואל םג רתוי ןוכנ הז ןורתפ יכ ,בוש ,ריכזהל ךירצ 96
 ןהיתולועפ ןומימב התופתתשהב תוברל ,ןדמעמב הנידמה תרכהבו ןתוליעפו ןמויק ךשמהב לודג סרטניא שי ןהירבחל
 .ןיד יפ-לע תושרדנה
.1991 תנשב התוא הררשאו 0991 תנשב וז הנמא לע המתח לארשי 07
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 תקזחה ןיינעב ,ינברה ןידה תיבב ןייד לש וא ,יתד טפוש לש ותטלחה יכ ,לשמל ,חינהל רשפא

 שש ליג דע תונב לשו םינב לש םמוקמ יכ הכלהה ןמ תעפשומ היהת ,שש ליגל תחתמ םידלי

 עפשות שש ליג לעמ תונב וא םינב יבגל המוד הטלחה יכ חינהל שי ,ןכ ומכ 17 .םאה לצא אוה

 ןידה תיב יכ חינהל ףא ןתינ 27 .םאה לצא תונבהו באה לצא ללכ ךרדב םינבה יכ הכלהה ןמ

 יכ ןכתיי .ידוהי אל םדאל תינש אשינש הרוה תבוטל םידלי תקזחה ןיינעב טילחי אל ינברה

 ןיא ,יתעדל ,םלוא .םתוא םיחנמ םניא םימוד תונורקעש הלאל תוממוקמ הניארית הלאכ תוטלחה

 רוחבל םילוכי םידדצהש עגרמ .הפידע םיכרע תכרעמ וזיא עובקל טפשמה תכרעמ לש הניינע הז

 .טפושה לש תונשרפב תוברעתהל םעטה תיתועמשמ לבגומ – םיניידתמ םה וינפב לנובירטה תא

 האכרע התואב םיבשויה םיטפוש ןיב םג תועד יקוליח תויהל םילוכי םיבר םירקמב ,ונייצש יפכ

 םיטפושו םינייד ועיגי םיבר םירקמב יכ החוטב ינא ,ינש דצמ .תיכרע תרגסמ התואמ םיאבו

 .דליה תבוטמ תשקבתמה הנקסמל רשאב תוהז תונקסמל םייחרזא

 םיניינעב קוספל םהל רת ּוי יכ םיבייחמ ןיידה וא טפושה לש תיעוצקמה הרשויהו תדה שפוח

 םתוא ולכוי אל םא ,ךכל רבעמ .םתוא בייחמה יטפשמה רמוחה תא םתאירק בטימ יפ-לע הלא

 הנתינש ךכל תועמשמ לכ היהת אל ,םהיתופקשה יפ-לע דליה תבוט גשומ תא שרפל תודסומ

 תא רתוי םולהיש דסומ ותואב ,םידליה תקזחהב ןוידה ךרוצל רתיה ןיב ,רוחבל תוריחה םירוהל

 םתוכז תאו םירוהה לש תדה שפוח תא ,דחי ,ולא תועצה תושיגדמו תומייקמ ךכ . ,םהיתוסיפת

 ןיינעב ם"ואה תרהצהל 5 ףיעסמ ,ראשה ןיב ,בייחתמכ ,םהידלי וכנוחי םהילע םיכרעה תא עובקל

noitaralceD  no  eht  noitanimilE  fo  llA  smrof  fo  ecnarelotnI  dna  fo  noitanimircsiD  desaB  no  noigileR 

ro  feileB :היפל ,1891 תנשמ 37 

eht"  stnerap  … fo  eht  dlihc  evah  eht  thgir  ot  ezinagro  eht  efil  nihtiw  eht  ylimaf  ni  ecnadrocca 

htiw  rieht  noigiler  ro  feileb  dna  gniraeb  ni  dnim  eht  larom  noitacude  ni  hcihw  yeht  eveileb 

eht  dlihc  dluohs  eb  thguorb  ".pu

 תקולחמ שי םהב םירקמב קר תוררועתמ דליה תבוט יבגל תיטופיש הערכה לש תויעבש אלא

 תעבוקו הנידמה תברעתמ רתויב תוקוחר םיתעל קר .הז אשונב )םיספורטופאה וא( םירוהה ןיב

 ,אופא ,םירזוח ונא .הקזחל םינעוטה וא םירוהה ןיב תקולחמ רדעהב ,דליה תבוט יבגל הדמע

 תויגוסב םיינבר ןיד יתב לש הימונוטואל – ונלש רשקהבו .ןיידה ןיבו ןידה ןיב רשקה תלאשל

 תא שרפל םיבייח םה יכ העיבקה ינפמ וא ,תיטופיש תרוקיב ינפמ םהיתועיבק "תוניסח"ו הלא

 .םייחרזאה טפשמה יתב ידי לע שרופ הב הרוצב ןורקיעה

 טפשמ יתבו םייתד ןיד יתב ןיב קר תוררועתמ ןניא דליה תבוט יבגל תוקולחמ יכ ןייצל בושח

 תתל אלש הייטנ וא ,הקזחה תוטלחהב )םירבג וא( םישנ חופיק יבגל תונעט ,לשמל ,ךכ .םייחרזא

.605 'מע ,יקסבשרש 17
.םש 27
lareneG ,ם"ואה תרהצה 37  ylbmessA  noituloseR  63 / 55
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 יבגל דואמ תוחיכש תונעט ןה ,תרחא השיא םע םייולג םיסחי תמייקמה השיאל םידליב הקזחה

 םיעבוקו םיברעתמ םירוערעל טפשמ יתב ,םיתעל .תויברעמ תוצראב םייחרזא טפשמ יתב תקיספ

 אוה הטלחהה תא עבוקש המ .הז ןיינעב תבייחמ הכלה תעבקנ תוקוחר םיתעל קר םלוא ,הכלה

 תומרונל לקשמ תתל תיטופיש הייטנ תרכינ םידלי תקזחה לש תוטלחהב אקוודו ,תויפוסה ןורקע

 .ןתקדצה תדימ לש הלאשל סנכיהל ילב ,תולבוקמ תוירסומ

 יתב םג םלוא .תיתד תרוסמ וא ךוניח לש האצות ןה הלאכ תוינרמש תוקיספ יכ ,ןבומכ ,ןכתיי

 תובר תוליהק לש ןתלחנ איה ישיא דמעמ יניינעב תונרמשו ,םמע ךותב םיבשוי םייחרזא טפשמ

 .והשלכ יתד ןילופונומ ןהב ןיאש

 תופדעה שי םיליעפמ םה ותוא ןידבש ,םייתד ןיד יתב יכ שיחכהל רשפא יא ,ינש דצמ

 ,םהו תוילאוסקסומוהל תיעמשמ-דח תודגנתהו )םיבושחו םימיוסמ םימוחתב( םירבגל תורורב

 םירוה וא תוהמא דגנ תיתטיש הטומ היהתש הרוצב םידלי תקזחה יניינעב טילחהל םילולע

 ךכל הנידמה לש המכסה התועמשמ ,הלאכ ןיד יתבל האלמ הימונוטוא תיינקה .םילאוסקסומוה

.ותלעפה לש הליגרה תרגסמבו ,ליגרה יחרזאה ןידה תרגסמב הנישעית אל הלא תוטלחהש

 .םידלי תקזחה לש םיניינעב םייתד ןיד יתבל ןילופונומ ןתמ דגנ רתויב לקשמ דבכ אוה הז ןועיט

 לש תויתייעבה לע רבכ ונדמע .םייקה טפשמה יפל םג הזכ ןילופונומ םייק אל לארשיב ,ןכאו

 ןיאש החנהב :רתוי הטושפ הלאשה ןאכ .ןישוריגב םירושקה םיאשונ תכירכו תויוכמסה ץורמ

 ןוצרמ תאז םישוע םידלי תקזחה יניינעב וינפב םיניידתמה םישנאו ,יתד ןיד תיב לש היופכ תוכמס

 םינייד םישוע םהב םילוקישה גוסב םייחרזאה טפשמה יתב לש תוברעתהל קודיצ שיה ,המכסהבו

.הלילשב םינוע ונא הילע הלאשה וז ?דליה תבוט ןורקע תא םישרפמ םה רשאכ שומיש

 

 תילרביל הנידמב יכ םיסרוגה שי .אבה ףיעסב ןוידב הילא בושנו ,הילאמ תנבומ הנניא וז הבושת

 ןידה יתב לש ,ונלש הרקמבו – תיתדה הליהקה לש םיכרעה רשאכ הלאש ,תאז לכב ,תררועתמ

 םיאור תינורקעש ימ יבגל ףא ,םזילרבילה לש דוסי תונורקע םע םיבשייתמ םניא – םיינברה

 הלוכי וז היעב .הב םירבח תויהל ךישמהל םיצור ףאו הליהקה לש התורמל םיפופכ םמצע תא

 ןידה יתב םא ,המגודל .דליה תבוטל תועגונה םיינברה ןידה יתב לש תוטלחהב םג ררועתהל

 םיינברה ןידה יתב וברסי םא וא ,םתבוטב ןד אוה רשאכ תונבלו םינבל הנוש סחי ולגי םיינברה

 ךמס לע דליה תבוט עבקיתו ןכתיי ,ולא םירקמב .לאוסקסומוה הרוהל םידליה תקזחה תא רוסמל

 תוחרואמ וא תינימ הייטנמ םלעתהל )וזכ שי םא( הבוחה תא וא ,ןויוושה ךרע תא םידגונה םיכרע

 תונלבוסה תא םיפידעמה שי :וז הלאשל תונוש תובושת תונתינ .םידלי תקזחה לע תוטלחהב םייח

 תויוכזב םיעגופ הלא רשאכ םג הכותב היחה תילרביל-אל הליהק לש םיכרעה יפלכ הנידמה לש

 תועיגפ ינפמ הליהקה ירבח לע ןגהל הנידמה לש התבוחו התוכז יכ םירובסה שיו ,ןהירבח לש

 .המצע הליהקה ידי לע םהיתויוכזב

 העיגפה גוסב םג היולת איה .תיללכו תינורקע תויהל הלוכי הנניא וז הלאשל הבושתה יכ הארנ יל
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 הדימ םוש .היתודסומו הליהקה לש הימונוטואב תוברעתהה לש העיגפה תרמוחב םגו ,התרמוחבו

 תונברוקה םא ףא ,םדא תונברוק תברקה לש העינממ תוענמיה ,ייניעב ,קידצת אל תונלבוס לש

 "םתס" תונברוק תברקה לש םייתטיש םיגהנמ םג .םתליהק תא רמשל ןוצר ךותמ סקטב ףתתשהל םינכומ

 תביזע ןיב רוחבל הבוחה ינפמ םג הליהק ירבח לע ןגת הרבחה יכ קדצומ .תונלבוסל רבעמ יל םיארנ

 דליה תבוט ןורקע תא םישרפמ םייתליהקה ןידה יתב יכ הדבועה .הלאכ םיגהנמב תופתתשה ןיבו הצובקה

 איה .היתודסומו היקוח תאו הליהקה תא בוזעל יתטלחה תא ,ייניעב ,הקידצמ תממוקמ יל תיארנה הרוצב

 חוכמ תויכרעה ייתופקשהל םתרוסמ תא ומיאתי םמצע הליהקה תודסומ יכ השירד ייניעב הקידצמ הנניא

.הכותמ הלש תומרונה יונישל קבאיהל יילע ,הצובקב ראשיהל ינוצר םא .תינוציח הפיכא

 םייתד ןיד יתב .םינימה ךרע ןויווש לש ןורקעל םיביוחמ ןידה יתבו טפשמה יתב לכ :11 ףיעס

.תורחא תוארוה לע ורבגי הלאו ,םהיניד יפ-לע ולעפי

 תידוהיה תדה תוכלה ןיבל ןויוושל תוביוחמה ןיבש חתמבו םינימה ךרע ןויוושב קסוע הז ףיעס

 תילרבילה הנידמה ןיב דימת םייק הז חתמ ,רומאכ .םיינברה ןידה יתבב תולעפומה תיסקודותרואה

 תולובג םהמ :איה הלאשה .הב תויחה ,תומיוסמ תויתד תוליהק ןוגכ ,תוילרביל-אל תוליהק ןיבל

 הבשחמב תיזכרמ הלאשל הכפה וז הלאש ?ולא תוליהק יפלכ תילרבילה הנידמה לש תונלבוסה

47 .ונימיב תילרבילה

 הנניא הלש בוטה תסיפתש הצובק יפלכ תינלבוס תויהל הלוכי הנניא תילרביל הרבח היפל ,השיג תמייק

 תילרבילה הרבחה יכ ןעטנ ,לשמל ,ךכ .תיטרקומדה הרבחה דוסיב םיחנומה תונויערה םע תבשייתמ

 57 .םדא ינב לש הוושה ירסומה ךרעה תא החודה הצובק יפלכ תינלבוס תויהל הלוכי הנניא

lliW 'פורפש ,תפסונ השיג  akcilmyK טועימ תוצובק בייחל ןיא יכ תסרוג ,םיטלובה היגציממ אוה 

 סחייתמ הז ןיינעב .םינימה ןיב ןויוושו טרפה תיימונוטוא ןוגכ ,םזילרבילה תונורקע תא לבקל

akcilmyK, אוה .תילרבילה הנידמה ךותב תימונוטוא תרגסמב םייחה םיימואל םיטועימל ,רקיעב 

 הנידמה לש תוסחייתההש ןעוטו תורחא תויאמצע תונידמ ןיבל טועימה תוצובק ןיב הוושמ

 תפיכא יכ םיריכמ בורה ,ימואל-ןיבה םורופב .םירקמה ינשב הנוש תויהל הכירצ הנניא תילרבילה

 .ילכלכ דודיעו עונכיש ,ךוניח לש תוטיש ףידעהל שי יכו תימיטיגל הנניא חוכב םיילרביל תונורקע

 בורה ןיב םיסחיה תא עובקלו המוד ןפואב םיימואל םיטועימל סחייתהל שי akcilmyK תעדל

 .חוכ תלעפה לש ךרדב אלו םולש יכרדב ןתמו אשמ לוהינ ידי לע טועימל

 

 ךותב ,הצובק-תת וא ,םידיחי יכ תנעוטה ,יאדר ססנרפ 'פורפ לש התשיג איה ,תישילש השיג

 הז ינויווש-יא סחי ,תאז םע דחי .ינויווש-יתלב סחיל םיכסהל םילוכי תיתד וא תיתוברת הצובק

 תיטפשמה תכרעמה תבייח ,ןכ לע ;תילרבילה תיטפשמה תכרעמה ידי לע לוטיבל ןתינו דושח ראשנ

 3 ףיעס ואר .ונניינעל ןהמ רזגנהמו םזילרביל לש תונוש תויועמשמב תישיאה יתמדקהב הבחרהב תקסוע ינא 47
 .תישיאה יתמדקהב ינשה קלחב
larutlucitluM הקילמיק לש ורפס ואר 57  pihsnezitic  : a larebil  yroeht  fo  ytironim  sthgir ( drofxO  : nodneralC  sserP, 
 .1-52 'מעב ) 5991
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eht“( "האיציה תוכז" תא חיטבהל  thgir  ot  tixe”( םהב רוזחל תוכזה תא ,ונייהד ,הצובקה ינבל 

 67 .תיתד – תיתוברתה הדמעה ינפ לע ינויוושה סחיה תא ףידעהלו

 םיקינעמ ונינש .ליעל תורכזומה תושיגה שולשמ תבכרומ וז העצהב הב םיטקונ ונאש השיגה

 ןויוושל םיינברה ןידה יתבו טפשמה יתב לש תוביוחמה רבדב תפתושמה הרהצהל הבר תובישח

 הרבחב קר אל ידוסיו יסיסב ןורקיע אוה ןויוושה ךרע יכ םישיגדמ ונא ,ךכב .םינימה ךרע

 םירבג םא הלאשב הנניא תקולחמה 77 .תיתדה תידוהיה תרוסמב םג אלא ,תילארשיה תיטרקומדה

 ידכ דע םיווש תויהל םיכירצ םהילע םילחה םירדסהה םא אלא ,הווש ךרע ילעב םה םישנו

 תינשרפ תקולחמ םג שי .הלילשב היינשה הלאשל תונוע תויתד תורוסמ יכ רורב ."םינימ ןורוויע"

 הדרפהה תבוח לע םג ומכ( םישנ לעו םירבג לע םילחה םינושה םירדסהה תועמשמל רשקב הקומע

 ונניא ינושה יכ ךכ לע םידמועה תד ישנא שי .)ל"הצ לע קרפב ןלהל בושנ הילא ,םינימה ןיב

 הנעטה 87 .העטמו תינטשפ הרוצב תורוקמה לא סחייתמ ךכ תאז שרפמש ימ לכ יכו ,תותיחנל זמר

 םינשרפה בור .החפשמהו תוליהקה ךותב דבוכמו בושח דמעמ שי םישנל ,םיבר םירקמב יכ איה

 םיאור םה .ךכ םירובס םניא ,םיסקודותרואה ללוכ ,םייתדה םימרזב םיבר תולוקו ,םיינוליחה

 תופוקת לש םיירוטסיה םידירשכ ,תוקדצומ יתלבכ םישנה דמעמ יבגל תויתכלהה תוארוהה תא

 תא תקדצומ יתלב הרוצב תולפמ הלא תוארוה ,םתנעטל .םיינרדומה םייחל תויטנוולר ןניא רבכש

 .םישנה

 ,םירבגלו םישנל הנוש סחי תועבוקה תוארוהל סחייתהל ךירצ ךיא הלאשה יבגל איה תקולחמה

 המ ינפמ םישנ לע ןגהל הנידמה לש התבוח תולובג המו ,ןתוא תונשל הבוחה תלטומ ימ לע

 תעבונה ,ןדגנ תקדצומ יתלב הילפהכ םיאור ,םדאה תויוכז תרוסמ לש םינוש םינשרפו ,ןמצע ןהש

 .תוכייתשמ ןה הילא הליהקב תיתדה תרוסמה לש תוארוהמ

 םישנ לע הפוכ אוה ןכש ,ליבק ונניא ןכא וז הדוקנב םייקה בצמה ,תובר םימעפ רבכ רמאנש יפכ

 תורחוב ןניאו תווצמ תורמוש ןניא םא םג ,םהינייד לע םיינברה ןידה יתב תאו יתדה ןידה תא

 ונודי םייתדה ןידה יתב ,ונתעצה יפל .תונשל םיעיצמ ונא הז בצמ תא .יתד םייח חרוא םייקל

 תא ביחרהלו תוכלה שדחל םיניידה תא ןימזהל ןתינ .םהינפב אובל ורחבש ימ לש םהיניינעב קר

 יפכ ,יוניש תע העיגה יכ היגיהנמ תא ענכשל תנמ לע הליהקה יכרדב לועפל ןתינ .םישנה ןויווש

 רתיה תבחרה תניחבמ תונורחאה םינשב דואמ םיפי םיגשיהל ועיגה םישנ .דחפולצ תונב ושעש

 ונניא הז ןיינעב תיסקודותרואה תודהיה לש יונישה רשוכ יכ רובסש ימ .המודכו הרותה דומיל

 הנידמה יכ יתענכוש אל .ינוליח םייח חרוא ץמאל ףא וא ,רחא םרזל רובעל לוכי קיפסמ לודג

 הליהקה לש וא צ"גבה לש ןויוושה תוסיפת תא םיינברה ןידה יתב לע ףוכאל ,תיאשר וא ,הכירצ

 .תינוליחה

F  . yadaR “ , noigileR  , msilarutlucitluM  dna  ytilauqE  : ehT  ilearsI  esaC  ,” learsI  koobraeY  no  namuH  sthgiR  , emuloV  52  ,  391 67  
 תותד ינינעל רשה ;לאידקש 78/351 צ"גב .לאידקש ןיינעב ןולא סומידב אישנל הנשמה לש וניד-קספ ,לשמל ,ואר 77
 .122 )2(במ ד"פ ,'חאו
 היידוה קר אלא ,השיאה לש התותיחנל זמר הנניא "השיא ינאשע אלש ךורב" תימויה הכרבה יכ ןעטנ ,לשמל ,ךכ 87
…וילע תולטומה תובוחה לעו ודוחיי לע רבגה לש
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 הליטמש ,םישנ לע תולבגהה לש הרמוחה תא הבישחמ הנניאש ימכ עמשיהל ,ןבומכ ,הצור ינניא

 םיישקה ןמ לודג קלח יכ ןייצל םג יואר ,תאז םע דחי .יסקודותרואה השוריפ יפ-לע הכלהה

 ,קר עבונ ונניא ,םישנ ןיבו םירבג ןיב חוכב ןויווש יא תוברל ,ישיאה דמעמה םוחתב םייתימאה

 ןתולת תחצנה םג ומכ ,םיירוביצה םימוחתה ןמ םישנ לש הרדהה .יתדה ןידה תלוחתמ ,רקיעב וא

 אהו .יתד ןיינע אוהשמ תוחפ אל ,ילכלכו יתרבח ,יתוברת ןיינע איה ,םירבגב תישגרהו תילכלכה

 תד ןיב הרומח הדרפה ןהב שיש הלא תוברל ,תויברעמה תורבחה לכב םויכ תמייק הרדה :היאר

 םיילכלכו םייתרבח ,םייתוברת םייוניש ליעפהלו תיתריצי הבישח עיקשהל אופא ךירצ .הנידמו

 איבי יתדה ןידה לש ולועמ םישנ לש ןרורחש יכ הווקתה .הלא םיישק םע תודדומתהה לע ולקיש

 ,תובר תוניחבמ ,החפשמב םישנ לש ןבצמ יכ ינמוד .תנכוסמ ףאו העטמ איה ביבאה תא ודבל

 97 !תידרחה ףא וא תיתדה וזב רשאמ תינוליחה הרבחב רתוי רומח

 לש םהיתויוכז .םהיתויוכזבו "רוביצב םיעודי"ב תפרוגה תיטפשמה הרכהה לטובת :21 ףיעס

.ךרוצה יפל םידחוימ םירדסהבו םיזוחב הנרדסות ןיאושינ תרגסמב אלש וידחי םייחש ימ

 ןיב הנחבהה תא שדחמ דדחל ותרטמ .ןאכ תשבוגמה תללוכה המכסהה ןמ בושח קלח אוה הז ףיעס 

 תונוש תורוצ .תורחא תורוצ ןיבו ,ןיאושינכ אלמ ןפואב טפשמב תורכומה םייח-תופתוש לש תורוצ

 ,תאז םע .טרפב ןהב ףתתשמש ימלו הללכב הרבחל דואמ תובושח ןה - ןיאושינ ןניאש - תופתוש לש

 ןתוא ןיחבהל ךא ,ןהב תכמות איהש תופתושה תורוצ תא רידגהל הרבחל רתומ יכ איה ונתסיפת

 אשניהל ולכי אל םיבר גוז ינבש רחאמ החתפתה "רוביצב םיעודי"ב תפרוג הרכה .תורחא תורוצמ

 ויהש ולאל תומוד תואצות גישהל ולא תוגוזל רשפאל יואר היה ןכא ,הז בצמב .יקוח ןפואב ץראב

 ךרוצל םיאושנ תוגוזל "רוביצב םיעודי" ןיב קוחה הוושה ,רתיה ןיב ,ךכ .ןידכ ואשינ וליא םיגישמ

 דואמ הביחרמ ונלש העצהה 08.דועו תומשה קוח ,ריידה תנגה קוח ,ןירוטיפ ייוציפ ,תואלמג יקוח

 ךרוצ היהי ,ונתעצה לבקתת םא .אלמ ןפואב םיאושנכ בשחיהלו אשניהל םיאכזה הלא לגעמ תא

 יואר םא ,ןהמ תחא לכ יבגל ,טילחהלו "רוביצב םיעודי"ל םויה תונקומה תויוכזה תא שדחמ ךירעהל

 .םיאושנ תויהל אל – יתדה ןילופונומה חרוכמ אלו ןוצרמ – םירחובה גוז ינבל התונקהל

 םירחא תופתוש יגוס ולאב :תפסונ הלאשב הבשחמ עיקשהל תבייח היהת הרבחה ,ליבקמב

 תורוצ רשפאמ טפשמה .ולא גוז-ינבל קינעהל תנינועמ איה תויוכז ולאו ריכהל תנינועמ איה

 םושיר ,םימכסה תכירע ןוגכ( םמצע ןיבל םניב םיפתושה יסחי לש תיטרפ הרדסה לש תונווגמ

 םיפתושה תויוכז םיליבגמה וא/ו תויוכז םינקמה הרהזא תורעהו ןיעקרקמ יסכנב תפתושמ תולעב

 חתפל ןתינ ,ןכ ומכ .)םידיבעמ ןוגכ( םיישילש םידדצ ןיבו םניבו ,)המודכו תואווצ תכירע ,ןיעקרקמב

 .גוז-ינב ןיב תופתוש-יסחי תרדסהל תופסונ םיכרד

 לש תררמצמה הקיטסיטטסה יכ תששוח ינא .םיינוליח םיגוחב הטוב תוגייתסה ררועל לולע הז טפשמש ךכל הרע ינא 97
 .הקיפסמ ,תוכומ םישנל תונועמ לא םהמ חורבל תוצלאנ וא ,ןגוז ינב ידיב תוחצרנה םישנ
.ליעל ץיבולינד ןיינע ואר 08
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 םה הלא גוז ינב ,רומאכ .םיינימ-דח תוגוז יבגל דחוימב הבושח היהת וז הלאשל הבושת תאיצמ

 18 .רצקה חווטב תוחפל ,הערל יטפשמה םבצמ תא תונשל הלולע ונתעצהש רתויב תטלובה הצובקה

 ,ףרוג ןפואב ,ריכהל ילארשיה טפשמה תא עינהש לנויצרה םייק ןיידע וז הצובק יבגל ,תאז םע

 העצהה .יקוח ןפואב אשניהלמ םיעונמ תויהל וכישמי ולא גוז ינב – "רוביצב םיעודי" לש תויוכזב

 ןוגכ ,תורחא תופתוש תורוצב הרכהל חתפ הריאשמ טלחהב איה ,רומאכ ,ךא ,ןיאושינב הנד ונלש

 םיינטרפ םימכסהב תינתומ היהת אלש ,הלאכ םיסחי תרדסהל תרגסמ תיינבלו םיינימ-דח תוגוז

 ולאכ תורגסמ .הנידמה םעו םידיבעמ םע ןהיעגמב הלאכ תויופתוש לע לקהל תנמ לע ,גוזה ינב ןיב

 .תופסונ תונידמב קקוחמה לש םויה רדס לע תוחנומ תובר תועצהו תונידמ רפסמב רבכ וחתופ

 הריכהש הנושארה הנידמה התייה קרמנד 9891 תנשב 28 :ליעל רכזוה רבכ קרמנד לש הרקמה

 תויוכזה ןתוא תא םימושר םיינימ-דח תוגוזל הנקמ קרמנדב קוחה .םיינימ-דח תוגוז םושירב

 ןיאושינב ןתחתהל תוכזהו םידלי ץמאל תורשפאה טעמל ,םיאושנ תוגוזל תונקומה תובוחהו

 תנמ לע קוחה ןקות רתוי רחואמ 38 .קרמנד בשותו חרזא תויהל בייח גוזה ינבמ דחא .םייתייסנכ

 תונידמ .םיינימ-דח תוגוז יבגל המוד הקיקח ןהל שיש תורחא תונידמ יחרזאל תומוד תויוכז תונקהל

 48 .דנלסיאו הידווש ,היגוורונ תא תוללוכ ולא

 תוינימ-וד תויופתוש ןיב ןיחבהל ןיא ,םייתרבחו םיילכלכ םירשקה הברהב ,יתעדל ,יכ שגדוי

 רמשל תרשפאמ ונלש העצהה .)גוז ינבל תוחנה וא היסנפ ןוגכ( תויוכז תקנעה ןיינעל תוינימ-דחו

 .תונקמ ןהש תויוכזב הלוספ הילפא םרגיתש ילבמ – הלאה תופתושה תורוצ ןיב ילמסה לדבהה תא

 תויתרבחו תוילכלכ תויוכזב הרכהה תא ביחרהל עייסי ףא הנחבהה לש רורב ץומיא יכ הווקמ ינא

 ךשמהל איבהל הלולע וזכ הרכה יכ ששחה לש ותושלחיה לשב אקווד ,ןימ ותואמ גוז ינב לש

.ןימ ותוא ינב לש ןיאושינב האלמ הרכה לש "לחוז"ה ךילהתה

 תנמ לע רבעמ תוארוה הנעבקית .ןתליחת רחאל אשינש ימ לע ולוחי הלא תוארוה :31 ףיעס

.לארשיב תוגוז לע םינוש םייטפשמ םירדסה תלוחת לש ןמזה ךשמ תא רצקל

 םיכירצ היתונורקע ,יללכ ןפואב יכ קפס ןיא .לארשיב החפשמה ינידב הכפהמ תרצוי ונתעצה

 ,םלוא .תויביטקאורטרה רוסיא ןורקע בייחמ ,ןבומכ ,ךכ .לבקתתש רחאל אשינש ימ לע קר ,לוחל

 רורב אל ,םתרתהו ןיאושינה יניד םוחתב בצמה תא תודחא תורוצב רפשל הרומא העצההש ןוויכמ

 קפתסנ אל עודמ ,לשמל ,ךכ .הינפל ואשינש תוגוז לע םג היתוארוהמ םיקלח ליחהל ןיא עודמ

 םידלי איבהל תוחפל וא ,דוע אשניהל םיצור םניא יכ רורבש םיישפוח םידוהי לש תוגוז יבגל –

 תוכמסה יכ וניאר ?םייסקודותרוא ןיאושינב ואשינ םיינשה םא ףא ,תיחרזא ןיאושינ תרתהב –

 הגשוהש תומדקתהה ,התע דע .םיילאוסקסומוה תוגוז לש יטפשמה בצמב הערל יוניש הפוצ יניא ,ימצעלשכ 18
 ,םירקמה ןמ קלחב .םהמ לולשל בוט םעט לכ ןיאש תובטהו תויוכז לע רקיעב הלח הלאכ םיניינעב םהיבגל
 תמרב .רוביצב םיעודי ןיינעל םייללכה םירדסהה תוארוה לע רבוגה ,קוחב דחוימב שרופמ םהיבגל הילפהה רוסיא
 יופצ ונניא יטפשמה בצמב יונישה ןכלו הרכהל םילאוסקסומוהה תוגוזה וכז אל ,שממ םיאושנכ םהב הרכהה
.ללכ םבצמ תא תונשל
.הז קרפב ונתעצהל 2 ףיעסב ליעל ןוידה ואר 28
ehT לש טנרטניאה רתא תא האר 38  lanoitanretnI  naibseL  dna  yaG  noitaicossA  : ptth /: www . agli . gro / noitamrofnI / lagel _ yevrus/

eporuE / kramned . mth
.םש 48
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 ,םיאושנ תוגוז לע ליחנ אל עודמ .תוכמס תייפכו תויוכמס ץורמ לש תושק תויעב תרצוי הליבקמה

 תוכמס יכ תעבוקה הארוהה תא ,)ולא םיניינעב םייטפשמ םיכילהב וחתפ אל דוע לכ( רתלאל

 לנובירטה לעפוי תקולחמ הרקמב יכו ,המכסהב יחרזא ש"מיבל וא םיינבר ןיד יתבל קנעות טופיש

 ,תויעב םהל ןיא םא )רקיעב ילואו( ףא ,םיאושנ תוגוז דדועל םג יאדכ ?ונידי לע עצומה ברועמה

 .םהלש החפשמה יניינעב ןודיש דסומה לע שארמ םיכסהל

 םייחה תוגוזל ,ןבומכ ,תורשפא היהת ."רוביצב םיעודי" תוארוה לש שדחמ הניחב יבגל םג ךכ

 היהת אל ,הערתה תפוקת ןתניתש ירחא ,םלוא .םישדחה םירדסהה יפל אשניהל ןיאושינ אלל םויכ

 ,"רוביצב םיעודי" לש דמעממ םינהנ םויכש תוגוז לע םג םישדחה םירדסהה תא ליחהל העינמ

 .הנידמה ידי לע םירכומה ןיאושינב אשניהל םילוכי םה דוע לכ

 תודיחא רוציל תועייסמ ןה ןכש ,העצהב הכימתה תא ,ונתעדל ,הנקזחת הלאכ רבעמ תוארוה

 םילודג םיקלח יניעב יוצר יתלב הארנ וב םייקה רדסהה רשא ,בושחו ינויח םוחתב תיביטמרונ

 .לארשיב רוביצה לש

 

ד"סב

 ןדמ בקעי - רבסה ירבד

1 המדקה

 יתב תרגסמב קר ונודיי תושיאה ינידש ךכל בחרנ סוזנצנוק היה הנידמה םוקל תונושארה םינשב

 הנידמה םוק ינפל ןה ירה ,רשכ לכא אלו תבש רמש אל רוביצה תיברמש דועב .םיינברה ןידה

 ןישוריגבו ןיאושינב ןינועמ היה רוביצה לש טלחומה בורה ,התמקה רחאל תונושארה םינשב ןהו

 יתב טופיש קוח' תא ג"ישת תנשב רבכ תסנכב ריבעהל רתויב לק היה וז הביסמ .הכלהה יפ-לע

.ןישוריגהו ןיאושינה םוחתב ולא ןיד יתב לש תידעלבה םתוכמס תא עביק קוחה .'םיינבר ןיד

 יטפשמה בצמה
 םוחתב םיינברה ןידה יתב לש תידעלבה םתוכמסב ריכה ןוילעה טפשמה תיב ףא יכ ןייצל יואר

 .םיינברה ןידה יתב לש טופישה ףקיה תא םצמצו ךלה טפשמה תיב ,ןכא .ןישוריגו ןיאושינ

 תיבש ףא לע יכ עבק טפשמה תיב 2 .ילבב ןיד קספ וניה הז םוחתב רתויב עודיה ןידה קספ

 תקולחב רומאה לכבש ירה ,ןיאושינה תלוחתל סחיב תעבוקה הדיחיה תוכמסה אוה ינברה ןידה

 תוכמס תא םצמצ טפשמה תיב ,תורחא םילימב .תיחרזאה השיגה יפ-לע גוהנל שי שוכרה

 ,לבא .הכלהה יפ-לע םישורג וא םיאושנ וללה גוזה ינב םאה הלאשה ןינעל קר ןידה יתב

 טפשמה תא ףידעהל שיש ירה ,ןישוריגו ןיאושינ לש םירחאהו םיינוממה םידדצל רושקה לכב

.יחרזאה

.ךכ לע ול הנותנ יתדות .רחש ןב ריאמ ידי לע הבתכנ המדקהה 1
0001 צ"גב 2 / .122 )2(חמ ד"פ ,'חאו םילשורי – לודגה ינברה ןידה תיב 'נ ילבב 29
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תואיצמה

 יניד לכש ,קוחב תפרוג העיבק הנשי ןכש ,הכלהה תבוטל אוה םויכ יטפשמה בצמה ,הרואכל

 רשאו ,רחא םוחת לכב רשאמ רתוי בוט בצמ והז .םיינברה ןידה יתבב ונודיי ןישוריגו ןיאושינ

 תחפוט תואיצמה ,תאז םע .הנידמה םוק ימיב אשונה ביבס היהש בחרה סוזנצנוקב איה ותביס

 םיסנמה םינושו םיבר םינוגרא םנשי םויכ .יטנוולר תויהל קיספמ קוחהש ךכל תמרוגו ונינפ לע

 קר םילעופ םניא ולא םינוגרא .תושיאה םוחתב היסומלרדנא לש בצמל איבהל תונוש םיכרדב

 אשניהל אלש תונווגמ תויורשפא םיעיצמ םה רתיה ןיב .רוביצה יפלכ םג אלא תיטפשמה הריזב

 ךרד אלש םיאשינ תוגוזהמ %02 -כ םויכש איה תיביסנטניאה םתוליעפ לש האצותה .תונברה ךרד

 תוילוסנוקה ימוחתב תורז תונידמ יגיצנ ידי לע וא ל"וחב אשניהל איה תלבוקמה ךרדה .תונברה

 .ץראב ןהלש

 דיתעב עונמל תלוכיה הנטקו תכלוה ןכ תונברב םיאשינ םניאש םישנאה לש םרפסמ הלועש לככ

 .תיקוח הלאש םג הנשי תרצונו תכלוהש תיתואיצמה היעבל רבעמ .ןותיח ילוספו תורזממ לש תויעב

 תונשל תנמ לע ירוביצ ץחל רוציל םינווכתמ קוחב תוצרפ לצנל םיסנמ םויכש םינושה םינוגראה

 אלש ךכ ,הנושי קוחהש םייוכיסה םילדג ךשמיי ךילהתהש לככ .ןישוריגו ןיאושינ ןינעב קוחה תא

 לש םתביתכל ךרדה הרצק הז בצממ .ןישוריגהו ןיאושינה ןפוא לע חוקיפ לש םומינימ ףא רתווי

     .שממ לש הדרפהלו ןיסחוי ירפס

אובמ

 תידוהיה הכלהה יללכ יפ-לע ןישוריגו ןיאושינ ירדסה םויקש ,םכסומ היה הנידמה םוק זאמ .1

 .לארשי תנידמב תידוהיה הרבחה לש התודחא לע תילמינימ הרימשל רתויב בושח דוסי אוה 

 תויעבה תא שיחמהל יושע 3 ,םירזממה תשרפמ תילארשיה הרבחל ונמזב םרגנש בלה באכ 

 הכלהה יפ-לע .הכלהה יללכמ תילארשיה הרבחב ןישוריגהו ןיאושינה קותינמ םרגיהל תולולעה 

 ,היללכ יפ-לע הז אשונב גהנת אלש ,החפשמה םגפ םהבש ,םירקמ תויהל םילולע תידוהיה 

 דיתעב ןותיח ירשק )!םירקמה לכב אל( עונמל לולעה םגפ ,םלוע תורודל םגפ ,הלילח ,אהי 

 תויהל ךירצ אל שיאש ,הרבחב עסשל םורגל ידכ הז םרוגב שי .תווצמ ירמוש םידוהי םע 

 םע ,תיתדה הרבחלש םושמ ,לשמל ,תבשה אשונמ תמיוסמ הניחבמ רומח הז אשונ .וב ןינועמ 

.רוהט יתכלה ןיינע ותויה בקע ,וילע הטילש ןיא ,בוטה ןוצרה  לכ 

 התריתס תאו וז תושיגר לצנל םינינועמה םימרוגמ םלעתנ םא םג - ינשה דצה ןמו .2

 ,התרוסממ חוכב הקתנל ידכו תילארשיה הרבחה תא גלפל ידכ טרפה שפוחל תקהבומה 

 והשלכ קבד רמשל ידכ םדצמ רתויב ןטקה ןברוקל ולו ,םינכומ םניאש ולאמ םלעתנ וליפאו 

 יפכ הרבחב תידוהיה הכלהה לש הרומישב םירכינ םיישק םימייק ןיידע ,תילארשיה הרבחב 

.הכלהה יפ-לע ןותיחה ילוספ לש םתייעב רקיעבו ,םויה תמייק איהש 

 תישארה תונברה ,םילשורי( תוחאהו חאה ןיינעב ןידה קספ ורפס תא ןרוג המלש ברה רביח ,וז השרפ לע 3
.)ג"לשת ,לארשיל
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 ןיאושינב תורושקה תויעב ןמ ךורע ןיאל הכלהה יפ-לע תושק ןישוריגב תורושקה תויעבה .3

 דצה ךלי ןיאושינה םוחתבש ,ןורקיעה לע תססובמ ונתעצה ןכלו ,הכלהה יפ-לע אלש 

 והער תארקל 'ינוליח'ה דצה ךלי ןישוריגה םוחתבו ,לובגה הצקל דע והער תארקל 'יתד'ה 

 .וז ךרדב 

.ונתעצה ירקיע תא ןלהל ריבסא ,הלא םירצק אובמ ירבד רחאל

 לש ןישורגו ןיאושינ יניינע לכש ,עבוק ג''ישת ,)ןישוריגו ןיאושינ( םיינבר ןיד יתב טופיש קוח .א

 יניינעב םג ךכ .םיינברה ןידה יתב לש םטופישבו הרות ןיד יפ-לע ויהי לארשי תנידמב םידוהי 

.הצילחו טג ןתמב היפכו תונוזמ 

 האור וניא םויה תילארשיה הרבחה ןמ לודג קלח .םינש לבויל בורק רבע קוחה קקחנש זאמ  .ב

 לע הבר הכ המצועב עיפשמה אשונב םייתדה ןידה יתב לש םתורמל ןותנכ ומצע תא דוע 

 וכפה ונממ דרפיהל תלוכיבו גוז ןב תריחבב שפוחב ךרוצה .םיבר הכ םישנא לש םהייח זכרמ 

.ללכב טרפה שפוח תנבהב םיידוסי םיביכרמל 

 ואיבה תילארשיה הרבחב םיבר םישנא לש םהיכרצ ןיבל 'ווק -סוטטס'הו קוחה ןיב דוגינה .ג

 ,ומצע האורהו ,טרפה שפוח לגד תא אשונה ,ןוילעה טפשמה תיב ןיב תוקסופ יתלב תויושגנתהל 

 םהש המו םיינברה ןידה יתב ןיבל - 'יעבטה קדצה' והמ עובקל ךמסומכ ,קדצב אלש וא קדצב 

 חוכ יקבאמל וכפהו ,יניינעה םנכותמ תצקמב ולא םיקבאמ וגרח םיתיעלש ,המוד .םיגציימ 

 ודי לא הגהה תא בישהלו ,דוסיה ןמ ותונשל יוארה ןמש ,בצמ רצונ ךכ ןיבו ךכ ןיב .ומשל 

.תסנכה - יטרקומדה קקוחמה לש 

 .םייקה קוחל תובר תופקוע םיכרד ןמזה ךשמב ורצונ ל''נה תורישיה תויושגנתהל ףסונב .4

 .)'סיד ובא יאושינ' -םג הארנכ ,ה''עב שממ בורקבו( ל''וחב ןיאושינ .א :ןה ןהבש תוירקיעה 

 וא וז המרב ,רבעב הלביק וז תויגוז .היקודקדו היטרפ לכל תויגוז ,רמולכ .רוביצב )ה(עודי .ב 

.ינברה ןידה תיב לש ורשכהל הקוקז הניא איהו ,ןוילעה טפשמה תיב לש ותכרב תא ,תרחא 

 ,ומייתסנ אלש םימדוק ןיאושינ ללוכ ,םלועבש רוסיא לכ ףוקעל תולוכי תורכזנה םיכרדה יתש .5

 אהיש אלב ,והד ןאמ לש וביל לע ולעיש ,הבעות וא טרפ שפוח לכ טעמכו תוילאוסקסומוה 

 התוא עוצפל תוחפל וא ,הרבחה תא קרפל הלולע וז הדבוע .םהיבגל רמול והשמ קקוחמל 

.םהב םינינועמ היהנש ידכמ םישונא םיעצפ 

 איבחהל םימי ךרואל ןתינ אל ,הכלהל הפופככ המצע האור הניאש הרבחב ,אסיג ךדיאמ .6

 םושיר רדעה וא ל''וחב םושיר לש חיטשל תחתמ הכלהה יפ-לע הנניאש תילמרונ תויגוז 

.תדסוממ תיחרזא תויגוזל חתפ תתל שי .ןיאושינ 

 ץפחה לכל אלא ןותיח ילוספל קר אל םייחרזא ןיאושינ הנידמה רשפאת ונתעצה יפ-לע .7

 ףסונב ,יביטברסנוק וא ימרופר סקטב ןיאושינ וא ירמגל םיינוליח ןיאושינ ורשפאי ולא .ךכב 

 ןיאושינ ןיב לדבהה .)העצהל 4 ףיעס ןייע( קוחב םויה םייקש יפכו ,הכלהה יפ-לע ןיאושינל 

 םשרמב ןיוצי יביטברסנוק וא ימרופר יתד סקטב ןיאושינלו םייחרזא ןיאושינל הכלהה יפ-לע 

.דיתעב תויתכלה תולקת עונמל ידכ ןיאושינה ךרוע לש ותוהזב םיבשותה 

 ןוידל התוא ונרתוהו ,הידוהיו יוג ןיבו היוגל ידוהי ןיב ןיאושינה תלאשב הוושה קמעל ונעגה אל .8
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 םניא וליפאו ,םידוהי גוז ינב ינש ןיב ןיאושינמ הרדגהב םלידבהל םוקמ היה יתפקשהל .חותפ 

 קוחה ,יתעדל תועמשמ לכ אללו דבלב תויתרהצה תוביסמ ,והשמב ולו ,הכלהה יפ-לע םירשכ 

 ,םידוהיה תנידמש ,ךכב ריהצהל ידכ ,תאזו .רחא םש תחת ךא ,ולא ןיאושינ רוסאל אלש לוכי 

 הניא ,תוללובתה ידי לע ןויליכמו יזיפ ןויליכמ ידוהיה םעה תא ליצהל ידכ רקיעב המקש 

 המיכסמ ןוזיבג 'פורפ .המויק תרטמ םע דחא הנקב הלועה יחרזא השעמ ולא ןיאושינב האור 

 .קוחב יוטיב ידיל ואיבהל ךרוצ ןיאו תורשפא ןיאש ,תנעוט ךא ,יירבדמ הלועה ןורקיעה םע 

:האבה הקסיפה תא קוחב 'ןיאושינ' תרדגהל ףיסוהל יוארה ןמ יתעדל .9

:תורדגהה יתשמ תחאל םיאתי הז קוח ךרוצל 'ןיאושינ' גשומה 

 ןיאשו ,קוחב עובקה ליגב ,םייונפ ,השאו רבג ,גוזה ינב לש םיפתושמ םייחל ידדה םכסה * 

 .הרוסא תיתחפשמ הברק םהיניב 

 .הכלהה יפ-לע יתד סכטבו ןיינקב יוטיב ידיל האבה תידדה תירב * 

 ןיאושינ יגוס ינשל המושרה הרדגהב םג לידבהל ,יתעדל םייקה ךרוצב הוושה קמעל ונעגה אל 

 וניניב תומכסהה תכרעמ לכ תא עזעזל אלב )'םייתכלה ןיאושינו 'םייחרזא ןיאושינ' ןוגכ( ולא 

 'ןישודיק' גשומל דוגינב( יתכלה חנומ חרכהב תפקשמ הניא 'ןיאושינ' הלימהש ןוויכו .הז קרפב 

 הלוכי התייה קוחב וזכ תשרופמ הנחבה ,יתעדל .וז הנחבה תשירד לע יתדמע אל ,)'ןישוריג' וא 

 .ןלהל ךכל סחייתא .טג אלב יחרזא סקטב ואשינש גוז ינב ןיב הדירפה תלקהל םורתל 

 ותרדגה יפ-לע םינושה ןיאושינה יגוס ןיב רורב ןפואב ןיחבי םושירה ,ליעל רומאכ ,םוקמ לכמ 

 .ןיאושינה ךרוע לש 

 ינש יפ-לע יונפ וניא דוע לכ )השא וא רבג( יושנ םדא לש ןיאושינ ורכוי אל ,תאז תמועל .01

 י"פע רבדה ול רתוי םא םג הינשב אשניהל רבג לכוי אל ךכ .יתכלההו יחרזאה ,םילולסמה 

 הינשב אשניהל לכות אל השיא .גירחכ יחרזאה ןידה םג תאז ול רשאי ןכ םא אלא ,הכלה 

 .)7 ,2 םיפיעס ונייע( יתדה ןידה יפ-לע שיא תשא איה דוע לכ יחרזאה ןידה יפ-לע  םג 

 ,ךכל חרכהב איבמ וניא הז רבד .לטובי רוביצב )ה(עודי לש ןיאושינה ףקוע לולסמה .11

 ,תויבסל םישנ לש וא ,םנימ ינב םע םייחה ,םילאוסקסומוה םירבג לש םהיתויוכז הנחפוקתש 

 ,םיאושנ םישנאל תוינוממה םהיתויוכז תא תוושהל ולכוי וללה .ןנימ תונב םע תויחה 

 םיפידעמה םיאושנ םישנא םג תושעל ולכוי ךכ .'דכו םהידיבעמ םע םיינוממ םיזוח תועצמאב 

.)21 ףיעס ונייע( םהל יושנה גוזה ןב וניאש ,רז גוז ןב םע תויחל 

 ףאו ,'ןיסירפק יאושינ' וא 'סיד ובא יאושינ' לש ןיאושינה ףקוע לולסמה לטובי ןכ ומכ .21

 .)5 ףיעס ונייע( ליגר הרקמב ורכוי ל"וחב וכרענש ןיאושינש 

 שקבתמה דוריפה .הכלהה יפל אלש ןיאושינ תרתה לש שיגרה הדמעמ תא ונעבק 7 ףיעסב .31

 קר םיינש ןיאושינ רשפאי ךא ,שוכרה תקולחו םידרפנ םייח גוזה ינבל רשפאי הנממ 

 ,הכלהה יפ-לע ןיאושינה תירבב אב גוזהש הרקמב .הכלהה יפל םג םייונפ ובשחיי גוזה ינב םא 

 ינברה ןידה תיב לכוי ,םירחא ןיאושינב אשינ גוזהש הרקמב .טג ןתמ רחאל םייונפ ובשחיי םה 

 תוינעל .ןלהל םירבדב ראובמכו ,םיבר םיקסופ תעד יפ-לע טג אלל ףא ךכב לקהל לוקשל 

 הרכהב לקהל יתכלהה לוקישל םורתל היושע ,יירבדל 9 ףיעסב ליעל יתעצה תלבק ,יתעד 

 ,םמצע םיקסופל ,ןבומכ הנותנ הכלהב הנורחאה הלימה ךא .טג אלל ףא היונפכ ל"נה השיאב 

 ףיעסב וז הדמע ונטקנ .ולא ןיאושינל םיאתמ חסונל תורשפא לע שארמ םמיע ץעייתהל יאדכו 
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 ןב םע הכלהה יפ-לע ןיאושינב םלועל ורסאיי םהמ ודלוויש םינבהש ,תוגוזל ששחמ  הז 

 .הלילח ,הרזח הנממ ןיאש ,ךרדל םהיאושינב לארשי יטבש תודרפיהל ששחמו ,רשכ לארשי 

 ל"נה ויתולבגמו ,םשרמב רורב ןפואב ןיוצי ןיאושינה תרתה ביטש ,םיעבוק םג ולא םיפיעס 

 .גוזה ינבל ורהבוי 

 יתב ןיבל םיינברה ןידה יתב ןיב סחיה תא תויתייעב תודוקנב רידסהל םג וניסינ הז ךמסמב .41

 הרקמבש ,םויה םייקה בצמה תא עונמל דעונ 6 ףיעס .םהיניב תויוכמסה תקולח תאו ,טפשמה 

 ,יחרזא ד"יב וא ינבר ד"יב ,םניינעב ןודי ימ הלאשה רבדב גוזה ינב ןיב המכסה רסוח לש 

 ,ותעיבת שיגהל גוזה ינבמ םדוקה לכש ,)'ילבב תכלה' ןייע( םויה גוהנה הנושמה ללכה עבקי 

 תושיא יניד םניאש םיניינעל ףתושמ ד"יב ונעצה הז ךרוצל .ויניע תוארכ ןיד תיב גוסב הכוז 

.םירוהט 

 -הינווג לכל )טעמכ( תילארשיה הרבחה לע םילבוקמה תונורקע ינש םיעבוק 11 ,01 םיפיעס .51

 םיכוכיחה לשב תאז םע .םינימה ןיב ןויוושה ןורקעו דוריפ לש הרקמב דליה תבוט ןורקע 

 תוכמסש ,שרופמב ונרדגה ,ןידה יתב ןיבל ןוילעה טפשמה תיב ןיב הז אשונב םויה םימייקה 

 יתב יגוסמ דחא לכ ידיב שפוח ונרתוה ןכ ומכ .רחא ןורקע לכ לע ןידה תיבב רבגת הכלהה 

.הערל הז שפוח לצני אלש דבלבו ,וכרד יפ-לע ולא תונורקע שרפל ל"נה ןידה 

4 רבסהה ירבד ילושב

 תאז יתעמשו ,דחוימב לודג אוה הז אשונב ונתעצה תא לכעל תווצמו הרות רמוש לש ישוקה

 קוחה תרכהב )רויגה ןיינעב ליעל יתבחרהש ומכ( םירושק םילודגה םיישקה .םירבח רפסממ

 הכלהה תלשוש תוחתפתהבו םימשה ןמ הרותב ריכמ וניאש ,ימרופר בר ידי לע םיכרענה ןיאושינב

 ויפכ ריצי ארקנ ומש לעש ,החפשמה ןיינב רשאכ ,תאז .ללכב םייחרזא ןיאושינבו ,רודל רודמ

 םיידוהיה הישרושב רושקכ תילארשיה הרבחב םכסומ הנידמה םוק זאמ היה ,םדא ה"בקה לש

 אלש לילעב תויהל םיאבכ םיארנ לארשי תנידמב םייחרזא ןיאושינ :ןכ לע רתי .תורודה תרוסמבו

.לארשי יהול-אב קלח ,הלילח ,ונל ןיאש ,רושה ןרק לע הביתככו ,לארשיו השמ תדכ

 הדבועה לשב רקיעב .תויתכלה תויעבב םג ונתעצה הכורכ )!ללכ םהב לזלזמ יניאו( 'םילגד'ל רבעמ

 היונפ השיא םע תושיא ייח( הכלהה יפ-לע ןישודיק הב ןיאש תויגוזב ריכהל קוחל תרשפאמ איהש

 ןהכל השורג( תורוסאה תוביסנה ןמ קלחב םג וזכ תויגוזב ריכהל ול תרשפאמו ,)שגליפ םע וא

.)םיבורק יאושינ טעמל ,'דכו

 ותויגוז םוחתל הרידחה לש הקעומה ןמ ררחתשהל יללכה ןוצרה דבלמ תולעמ םג שי ונתעצהל ךא

.הב ךורכה ירוביצה ריחמהו תלוזה לש

 הלע אל ,הנש לכב םישדחה תוגוזה רפסמ הלע יאדווש ףא ,תונורחאה םינשה רתויו םישולש ךשמב

 ןתינו ,תונברב םשריהל אלב גוז ייח תויחל םיפידעמ םישנא ,עמשמ .תונברב םיאשינה תוגוזה רפסמ

 םניאש םהמ שי .תובר ןה ךכל תוירשפאה תוביסה .יתד ןיאושינ סקט אלב תאז םישוע םהש חינהל

 תינברה תוחכונהו יתדה סקטהש ,םישח םירחא .םיבייחמ ןיאושינהש יפכ תלבוכ תוביוחמב םיצפח

 םא ,הדירפל גוזה ןב לש בוטה ונוצרב תולתב םירושקה ןוגיעה ילבכמ םידחופה שי .םהילע םידיבכמ

 קלחכ ותוארל ןיא ןכל .יתד-םינפ רוריב וניה ,רויגו םשרמ ,תוחרזא ,תובש לע קרפב הז םשב ומדוקכ ,הז קרפ םג 4
 ןונגסו ונונגסו ,ונכותבש תווצמה ירמוש רוביצ םע םינמנל רקיעב האירקל דעוימ אוה .הל חפסנכ אלא הנמאה ןמ
.םירחאל םינבומ ירמגל אל תויהל םילולע ובש תואבומה
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 םדאמ הפצמ הניא )תינוליחה( תילארשיה הרבחהש ,הנבהה תפתושמ םלוכל טעמכ .תאזכ היהת הלילח

 יקספו קוחה .ותמחמ אבה הנידמ םושיר לכבו יתד םושירב םימושר םהשכ אקווד וגוז תב םע תויחל

 ןיאושינמ חוורהו ,יושנ גוז ןבל הווש טעמכ ישיא דמעמ רובצב )ה(עודיל םינתונ טפשמה יתב לש ןידה

 םיעודיב הרכהה לטובת ןכא םא ,הז רוביצש ךירעמ ינא .ליעל ונרכזהש םיקזנב םדידל הווש וניא םירומג

.םייחרזא ןיאושינל הנפי ,םייחרזא ןיאושינ קוחה יפ-לע ורכוי ינש דצמו ,ונתעצה יפ-לע רוביצב

 הצרי ,החפשמה הנבמלו תרוסמל דובכ לש סחי ול שי םא ,תווצמ רמוש וניאש ימ םג ,ינש דצמ

 רדגב איה התוא רפהל תורשפאהש תירב ,תיחצנו תבייחמ תירב לש יתד יפוא ןיאושינל קינעהל

 היהש רשקמ ועתרנ התע דעש ,ולאכ םג ויהיש רבתסמ .שארמ יופצה רבד לש אלו ,הנואת לש

 אל םמצע דצמש ףא ,קוחכ םשריהל ידכ םייתכלה ןיאושינב ואשינ םה .הצחמל יקוח תניחבב

 .םייחרזא ןיאושינ לש תורשפאל תונפל ולא ולכוי התע .הכלהה יפ-לע ןיאושינב םיניינועמ ויה

 יפ-לע ןיאושינב םויה דע םיניינועמ ויהש ולא בורשו ,דואמ הלודג הניא וז הצובקש ךירעמ ינא

 וכישמי ,םירחא םיקומינמ וא ליעל ונרמאש םיקומינה ןמו ,תווצמ ירמוש םניא םא םג ,הכלהה

 םניא יכה ואלב לודגה םקלחב ,םויה דע ךכב םיניינועמ ויה אלש ולא .הכלהה יפ-לע אשניהל

 םייניבה תצובק לע לודג רעצ יל שי .םירז םימושיר יפ-לע וא רוביצב םיעודיכ םייחו םיאשינ

 ,ל"ר תוירע יוליגל תורדרדיה לע רבודמ ןיא הב םגש רוכזל שי ךא ,דיספהל םילולע ונא התואש

 יפ-לע רתיה וליפאו ,תורחא תועדל ןנברד רוסיא ,תועדה ןמ המכל הרותה ןמ ואל רוסיא לע אלא

 הטילש לכ ונל ןיאש תושיאה םוחתב תורחא תוריבעמ הנטק הרקמ לכב הצרפה 5.תורחא תוטיש

.דועו הדינ השיאל הבריק רוסיא ומכ ,ןהילע

 תידוהיה הרבחב םימייקה םינושה תויגוזה ינפוא לש רדוסמ םושיר אוה 6 ונתעצהמ חוורה

 ןיסחוי ירפס אלב ,ומדוקמ בוט היהי ילואש ,אבה רודה לא דורשלו ךישמהל תלוכיהו תילארשיה

.רויגו םשרמ ,תוחרזא ,תובש לע קרפב יתדמע רבכ םתער לעש ,םייתליהק

 ימוחתבכ םיבורק תומוקמב ,םלועב םוקמ לכב יושנ גוזכ םשריהל תורשפאהש ,רוכזל שי דוע

 תוחתופ ,םירחא םיעצמא וא ינורטקלא ראוד תועצמאב םיקוחר תומוקמבו תיניתשלפה תושרה

 ה"מרה .ואל רוסיא הכלהכ ול האושנ הניאש השיא םע תושיא ייחב שי תושיא תוכלהמ ‘א קרפב ם"במרה תעדל 5
 תדחיימ איה םאש ,הארנ ‘ד הכלהב רכזנה ם"במרה לע ד“בארה ןמ .דבלב ןנברד רוסיא ךכב האור א"ע א"כ ןירדהנסב
 ן“במרה ןמ עמשמ ןכו .רחא ואל לכ אלו תושדק וא תונז רוסיא ךכב ןיא ,םדא לכל המצע הריקפמ הניאו ,וילא המצע
 ןכתיי ן“במרהו ד“בארה לש םתטישל .ו,ה"כ תישארבב וירבדמו ם“במרה לש תווצמה רפסמ ישימחה שרושל ויתוגשהב
 המצע דחייל הרומא השיאה םייחרזא ןיאושינבש םושמ ,רוביצב העודי לש בצמ ינפ לע םייחרזא ןיאושינל ןורתי שיש
 עמשמ וז הרבסכ .תושדק וא תונז רוסיא רדגמ האצי ןכא םא רורב תוחפ ,םתס רוביצב העודיש דועב ,הגוז ןבל שוריפב
 רוסיא ןיאש הדומ ם“במרה ףאש וז הבושתב ןעוט ץ“בעירה .ו“ט ‘יס ‘ב קלח ץ"בעי תליאשב ןדמע י"רה לש וירבדמ יל
 טפוש ,ךלמ ןיב לדבה םייק ,ותעדל .הלותב הרענ תוכלהמ ‘ב קרפ ףוסב וירבדמ חכומ ךכ .שיאל המצע תדחיימב הנוז
 .שגליפב הרותה ןמ םירוסא ם"במרה תעדלש ,םעה ראש ןיבל ,שגליפב וגהנ םהמ קלחש ,םיארומאה ילודג ףאו )ןועדגכ(
 .רחא םע הנזת אלו םינומא ול רומשת ,שוריפב ול השדקתנ אלש ,שגליפהש ןוחטיב לכ ןיא םדא םתסבש ,אוה לדבהה
 רמול ןתינש ןכתיי הז יפל .הכלהכ ול השדקתנ אלש תורמל ,ויתחת תונזלמ דחפת םתסה ןמ ,דבוכמ םדא וא ךלמ ךא
 הגוז ןבו ,הנוזכ תבשחנ אליממו ,הז דוחיי לע ךומסל ןיא ,המצע תא ול תדחיימש ףאש ,רוביצב העודי םתסש ,הרבסמ
 יניצר חרכהב וניא וילא הדוחיי ,הכלהכ םניאש ,םייחרזא ןיאושינב ימשר ןפואב ול האשינ םא ךא .הילע אובל רוסיאב
 האשינ םאו ,הילא דובכ לש סחי לכ הל ןיאו הכלהב הנימאמ הניא םא הכלהכ ול תשדקתמ התייה וליאמ תוחפ
.תונז רוסיאמ ךכב לצינ אמש ,ולאכ ןיאושינב ול
 לש םשה לולח םהב שי םהימגפ ראש דבלמש ,םייחרזא ןיאושינ ,יתעדל קידצמ וניא ומצעלשכ הז ןורתי םנמא  
 ןייע שגליפ תחקל ץ“בעירה לש ורתיה לע וקלח םיבר םיקסופש ,ןייצא דוע .רחא רבדב ונתרות תא ףילחהל ןויסינ
 ונבתכש המ לשב רקיעבש ,רבתסמו ,םייחרזא ןיאושינב הלודג הרמוח האור ותבושתב אוה .ה“ע ‘יס לאיזוע יקספ רקיעב
.ךכבש םשה לוליחו לילעב הרות ןיד תריקע לע
 ,גוז ינב לש ןישודיק הליחת הנווכבו הליחתכלמ ולספש םינבר לע יל עודיש ,ןייצא הז רוסיאל תוסחייתהה ףוג יבגל
 םוקמ הרואכל שי ונניינעל םג .שיא תשא רוסיאמ ךכב םליצהל ידכ ,וזל הז םינומא ורמשי אלש ססובמ ששח היהש
 .המוד היעבל לילעב ששח שיש םוקמב םייחרזא ןיאושינ לש ןורתפל דבעידב םיכסהל תוחפל לוקשל
.תמדוקה הרעהב םג ןייע 6
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 הלדבהה יא .ץראב ןאכ םייתדה ןיאושינה תא ףוקעל הצורש ימ לכ ינפב תופסונ תויורשפא

 ןיב םייתד ןיאושינ םושירב וא ,ץראב םיכרענה םתכלהכ ןיאושינל ולא ןיאושינ ןיב םושירב

 .הבורמ הלוקלקש היסומלרדנא רוציל הלולע - ימרופר בר ידי לע ןיאושינ ןיבל םתכלהכ ןיאושינ

 תילארשיה הרבחב שרוד לכל לבוקמ ןורתיפ תויהל ךופהי םא ,םויה רבכ ץופנ אוהש ,הז ןורתיפ

 תחיתפ !הנרושי ימ - התירחאש ,םושירה םוחתב ןהו המצע דצמ ןה ,הצרפ תווהל לולע ,תינוליחה

 תונקתה יפ-לע קר ץראב ומשריי ל"וח יאושינ ףאש העיבקו םייחרזא ןיאושינב ולא לכל חתפה

.וז היסומלרדנא עונמל היושע ,ץראב ןיאושינ םימשרנ ןהיפלש

 דועב .םתכלהכ ןיאושינמ הנוש ךרדב שארמ ורדגוי ולאש ,יתעצה םייחרזאה ןיאושינה םצע יבגל

 ידדה םכסהכ םייחרזא ןיאושינ ורדגוי ,לארשיו השמ תדכ תידדה תירבכ ורדגוי םתכלהכ ןיאושינש

 ורחבש ולאל אוה ירקיעה ןורתיה :וז העצהל האור ינא תונורתי ינשו 7 .גוז ינב ןיב םיפתושמ םייחל

 תאטבמה ,תירבכ אלו םכסהכ םהיאושינ ורדגוי שארמ םא .םייחרזאה ןיאושינה לולסמב שארמ

 תקדצומ יתלב תונברס תעב םג ילואו ןוגיע ששחב ,הרצ תעבש ,יל הארנ ,'דחא רשבל ויהו' תא

 ןורתי 8 .טג אלל השיאה לש תטלחומה הדירפה לע לקהל ןידה תיב לע לקיי ,טג תתל גוזה ןב לש

 ןיאושינב הרכה לש וז הרמ הלולג עולבל םהילע לקיי .תווצמה ירמוש לש םטבמ תדוקנמ אוה ינש

 םייתכלהה ןיאושינה תרדגהל םתרדגה ןיב והשלכ קחרמ היהי םא תידוהיה הנידמב םייחרזא

.וז יתעצהמ הלועש יפכו ,קוחב

 ,השק תוטבלתה רחאל הל יתמכסהש ,תיחרזאה ןיאושינה תרתהש ,יבל לכב ללפתמו הווקמ ינא

 הז רבדו ,תאז תושעל לכות אל איה .םתמחמ אשניהל הדורפה השיאה ינפל הלשכמ היהת אל

 ששחה .ל"נה םיפיעסב ראובמכו ,םהיאושינ תא ריתהל םהל ןתניי ןכא םא גוזה ינבל בטיה רהבוי

 וא טפשמה תיבו ,טג ותשאל תתל ברסמ לעבהש ,הרקמב קר טעמכ םייק וזכ הלשכהמ ןישוריגמ

 םיטפושש ,הווקמ ינאו ,תאז תורמל .ןיאושינה תרתה לע טילחי הכלהה יפ-לע לעופ וניאש ןיד תיב

 ררחשת איהש םושמ ,וז הדירפל הלעמ הנשי ,דבעידב .הזכ ךלהמ ומדקי אל םשארב םהיניעש

 םויה השענש יפכו ,רחא וא הז ףיקע ץחל תועצמאב ןתניש ,יופכ טגל תורשפאה ןמ ץחלה תא

 יקספב לאיזוע יח צ"ב ברה ןרמ רחא ןיינעב שמתשה ,ונעצהש ולא ןיעמ ,םינושה םייוטיבה ןיב הנחבהב 7
.ד"נ יס לאיזוע
 לארשיו השמ תדכ אלש ןיאושינ םאה הלאשב םיקסופב םייקה ךוראה ןוידה תא הב תוצמלמ ונתעירי רצקת 8
 לע תססובמ םתכלהכ ןישודיק ויה אלש תורמל טג ךירצהל הרבסה .אל וא גוזה ינב תדירפ תעב טג םיבייחמ
 תנווכבש דיעהל םילוכי גוזכ הב וקזחוהש ריעה לכו ליאוהו ,'תונז תליעב ותליעב השוע םדא ןיא הקזח' ללכה
 גוזל םתוא םיכפוה ,ןישודיקב םמצעלשכ ןיינק םהש ,תושיאה ייח ירה ,גוזכ םירומג תושיא ייח תויחל םיינשה
 .טג ךירצמ ודוריפש ,ותכלהכ
 'ר םשב ג"לקת ןישודיקב( יכדרמהו )ןלהלד ם"במרב ואבוהש( םינואגה תצקמ תקולחמב הבחרהב ונד םינורחאה ןמ םיבר
 ןיא הקזח' ללכה םייקתמ )ותשורג טעמל( היונפ השיא םע שיא יסחיב םאה )טי הכלה י"פ ןישוריג( ם"במרה םע )ךורב
 .ונניינעל בושח רשק וז הלאשל ןיאש ,הארנ הרואכל ךא .ונינפלש ןודינה לע התעפשהבו 'תונז תליעב ותליעב השוע םדא
 ,ורצי ופקתש םושמ לעב םאה ,איה הלאשה .השמ תרותב ןימאמו תונז רוסיא לש ותרמוח תא עדויה םדאב רבודמ םש
.השדקל ןווכתה םתסה ןמו ,רתיה ול שיש םוקמב רוסיא לכוא היה אל יאדווש וא
 תושיא ייח השיאה םע תויחל ןווכתה יאדוו ינש דצמ .הכלהבו הרותב ןימאמ וניאש ,םדאב רבודמ ןדיד ןודינב ךא
 ם“במרה לש םהיתועד תא שרופמב ונעמש אל הז רבדב .הכלהה יפ-לע אלש תאז תושעל הצור אוה ךא ,תונז םניאש
 הנווכ םאה ,איה הב ונדש תירקיעה הלאשה .םמצע תרבסמ רקיעב הז אשונל וסחייתה םינורחאה .ךכב ותקולחמ ינבו
 ,הכלהל ץוחמש רבדכ רצונ גוויזהש וא ,גוויזל תיתכלה תולח תרצוי הרותה ןמ ןישודיק ןיינקל הנווכ אלב האילמ תושיאל
 .םתכלהכ ןישודיק וב ןיאש גוויזל תיתכלה תועמשמ לכ ןיאש וניבה םדוקה רודה יקסופ בור .טגב ךרוצ ןיא םג אליממו
 ותרבס תא וחד םה .כ 'יס ,ג"ח ז"עהא השמ תורגאו ה"ע ‘יס לאיזוע יקספ ,אל ‘יס ב"ח קחצי לכיה ת“וש רקיעב ןייע
 ותשאו ,ןישודיק ןיינק אלב םג תושיא וב שיש ,חונ ןבמ ערג אל לארשיש ,)ז"כ -ו"כ( חנעפ תנפצב ןיזר ףסוי ‘ר לש
 לש ומויק לש תורשפא רורב ןפואב ללש ה"נ 'יס ןימינב תווח ת“ושב ילארשי ש"רגה םג .ותושיא תמחמ םלועל תרסאנ
 דצ תוארל םיטונ ונרוד ינברמ המכ םנמא .)ארמוחל טגב הליחתכל ךרוצל טרפ( הכלהה י"פע אלש ןיאושינב תושיא דצ
 והילא 'מ ברה םג יל זמרש הממ יתנבה ךכו ,תעדמ הכלהכ ןיינק הב ול ןיאש ףא ,וגוז תב תא ול דחיימה םדאב תושיא
 הרדגהש ןכתייו ,ילובג אוה הרקמה ,םוקמ לכמ ).דועו ה"סש ‘מע 'ו ךרכ םיינבר ןיד יקספ ע"עו( .ותעד תא א"טילש
.םיינשה ןיב התכלהכ הדירפ לע לקת ל“נה ונירבד יפ-לע םייחרזא ןיאושינ לש תרחא
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 שיא תשא רוסיאב םיתעל רובצה תא ד"נעל םילישכמה ,החפשמ יניינעל םינוליחה ןידה יתבב

 ,םידרחה ןמ וליפאו ,תווצמה ירמוש רובצמ םיבר ,וניתונוועבש ,יל עודי .טג תתל לעבה לע םצחלב

 רעשל ןיא .םיינברה ןידה יתבב רשאמ החפשמ יניינעל םינוליחה ןידה יתבב ןויד םויה םיפידעמ

.ךכמ םימלעתמו םיקתוש הרותה ישנאו ,ךכמ תוחמוצה תולוחה תוערה תא

 םדאש ,אוה םיבושחו םירקי םילגד לפקל יתמכסה ונעמלש ,ונתעצה לש ירקיעה גשיהה - ימעטל

 ףאו ,םייחרזא ןיאושינב יושנ היה םא ףאו ,הכלהה יפ-לע םג יונפ וניא םא יונפכ בשחיי אל

 תא ךירדמ ,קוחה תוסחב ,הלילח ,םירזממ תייברהמ ששחה .תיחרזא הרתהב ויאושינ ורתוה םא

 רועש ןיאש אטחב ןאכ רבודמ הכלהה יפל ירהש ,'תיתד'ה הביסהמ ןה ןוסא אוה ימעטל .יתחונמ

 ךרוצה ןמ ששחה לע ,רויגו םשרמ לע יירבדב הילע יתבחרהש תימואלה הביסהמ ןהו ,ותרמוחל

 .ןיסחוי ירפסב
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תבש :ישילש קרפ
העצהה

.לארשי תנידמ לש ימשרה החונמה םוי איה תבשה :עבקיי דוסי קוח תמרב  .1

 םירוגס ויהי םיירחסמ תודסומו םיתוריש ,םיקנב ,היישעת ילעפמ ,ךוניח תודסומ ,הלשממ ידרש  .2

 .ךרדה םא וא ,םיבשומ ,םיצוביק לע םג ומכ םיינוריע םירוזא לע לוחי הז רוסיא .תבשב

.םויה גוהנכ ,תבש תנוכתמב ומיוקי םיינויח םיתורישו םילוח יתב ,םיינויח םילעפמ

 .ולש יתדה החונמה םויב תובשל ידוהי וניאש דבוע לש ותוכז .תבשב תובשל דבוע לש ותוכז  .3

 קיסעי אל יאמצע קסע לעב .הב םודיקב וא הדובע םוקמל הלבקב תבש רמוש דבוע הלפוי אל

 ,תונרות לש סיסב לע תותבשב םישנא וקיסעי תבשב םילעופה הדובע תומוקמ .תבשב םידבוע

 .עובשה ךשמב רתוי הובג הרכשש הקוסעת ,רשפאה תדימב ,תבש ירמושל ורשפאיו

 שער לשו םוקימ לש תורגסמ לע הדפקהב ,תבשב לועפל יוליב יתבו תודעסמ לע רסאיי אל  .4

 רסאיי אל תחקרמ יתבו קלד תונחת ,תונטק תלוכמ תויונח לש לבגומ רפסמ לע .םימיאתמ

 .תדחוימ הרגאב הנתויו ,תונרות סיסב לע ןתנייש לוכי תבשב הלועפל ןויכיז .תבשב לועפל

 יטרפ .עובשב רחא םוי ותבשי תבשב םיחותפה םירחא יוליב תומוקמו םינואיזומ ,תודעסמ

 .תימוקמה תושרה םעטמ תכמסומ הדעו ידיב ורדגויו ועבקיי םירדסהה

 בורש תונוכש וא םיבושייב .עובשה תומי לכו םויה תועש לכ םיחותפ וראשיי הרובחת יביתנ  .5

 העונת תלבגהל תדחוימ תובישח םהבש םירחא תומוקמב וא ,תבש ירמוש םהיבשות לש עירכמ

 תכמסומ הטלחה יפל ,הנממ םיקלח וא תבשה ךשמל ורגסיי העונת יביתנש לוכי ,םיוסמ ןמזל

 תא םצמצל הרטמב םידעצ טוקנל תויאשר תוירוביצו תוימוקמ תויושר .תימוקמה תושרה לש

 ימעטמ ורגסיי אל םייקרוע העונת יביתנ .םימיוסמ תומוקמב תותבשב בכרה ילכ תעונת ףקיה

.תבש תרימש

 םיקקזנל העונת רשפאל תנמ לע ,תלבגומו תתחפומ הרוצב תבשב תירוביצ הרובחת רשפאתת  .6

 לקשית .הב דובעל ךרוצה תלבגה לעו היסהרפב תבשה לש הנויבצ לע ןתינש לככ רומשלו ,הל

 ןוגכ( םינטק בכר ילכ תועצמאבו םידחוימ םינייכז ידיב תבשב תירוביצה הרובחתה תלעפה

.)םיסובינימ

 ךשמב םתוליעפ תועש ךיראהלו ,תבש-יאצומב לועפל ולכוי ךכב םנוצרש םיירחסמ תודסומ  .7

.עובשה

 םינג וא תויח ינג ,םינואיזומב רוקיב ןוגכ תבשב יוליב לע לקהל תנמ לע םידעצ וטקניי  .8

 תשיכרל תויורשפא ןוגכ( תבש לוליח הב ןיאש הרוצב ,םיעוריאב תופתתשה וא ,םיימואל

 .)תמדקומ םיסיטרכ

 םויל ,תבש ימיב םמייקל גוהנש ,םירחאו םייביטרופס םיעוריא תרבעהל םיכרד הנקדבית  .9

 .לוח

 רשפאתתש ךכ ,םימי השימח ןב הדובע עובשל ולוכ קשמה תא ריבעהל ףיקמ ץמאמ השעיי .01

 ויפוא לע תבשה םויל רבעמ םג תפתושמ תיתוברתו תיביטרופס ,תיתחפשמ ,תיתרבח תוליעפ

.רחאה יללכה החונמה םויב םג דובעל שרדיי אל תבשב דובעל שרדנה דבוע .דחוימה
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.תיאבצה תרגסמב יללכ ןויד תרגסמב ןודית ל"הצב תבש תרימש .11

 .םידוהי םניא ןהיבשות בורש תוימוקמ תוצעומ לע ולוחי אל תבש יבגל םירדסהה .21

 ,לארשי ידעומבו תבשב תימשר תיטמולפיד תוליעפ ומייקי אל ל"וחב םיימשר םיילארשי םיגיצנ .31

.תימשרה םתוליעפ בגא היסהרפב תבש וללחי אלו

 הרובחת יקרוע לש םייוהיז ,תבש תנוכתמו םיינויח תודסומ לש םתעיבק ,םירדסהה יטרפ .41

 תודעו ידי לע ועבקיי תבשב תוליעפל שערו םוקמ תולבגמו תירוביצ הרובחת ירדסה ,םיישאר

 םיימוקמ םירדסהל .הלשממה שאר ידיב הדעווה בכרות ,תיצראה המרב םירדסהל .תודחוימ

 תועיסה לכ יגיצנ םע תוצעייתהב ,םינפה רשו תימוקמה הצעומה שאר ידי-לע הדעווה עבקית

 וא תונקתב ועבקיי תורבגומ החיתפ תועשו תבשל יפולח הריגס םוי ןיינעל םירדסה .תושרב

.תינוריע הנשמ תקיקחב

 היסהרפה תומד לע תיביטקפא רומשל תנמ לע תיתטישו תינדפק הרוצב ופכאיי ולא םירדסה .51

.תבשב

 םירדסה יכ םיצילממ ונחנא .םימייקה תבשה ירדסה לכב טוריפב םיקסוע ונניא וז העצהב .61

.וניתועצה לש תונורקעה רואל שדחמ וקדביי הלא

 

ןוזיבג תור - רבסה ירבד

עקר

 םינשב םיישפוחו תווצמ ירמוש ןיב ,רתויב םייזכרמה תילמסהו תישעמה תקולחמה ידקוממ דחא

 ותלשמממ לארשי תדוגא השרפ ,ישש לילב ןחשמה תרבעה לע .תבשה תרימש אשונ אוה תונורחאה

 .םייפכ תואיחמב התוא לביקש ,שגרנ להק הרבעהה תא הוויל ,ינוליחה דצהמ 1 .קרב דוהא לש

 הייפכ לע רבודמ ינוליחה דצה ןמ .דואמ ההובג הקירוטר תמרב ,םידדצה ינשמ ,להונמ קבאמה

 .הנידמה לש תוידוהיה םצעב העיגפ לע רבודמ יתדה דצה ןמו ,הב קבאיהל ךרוצה לעו תיתד

 ןמ קלח לש ירוביצה חישה ןיבו םמצע םירובצה ןיב םילודג םירעפ שי ןאכ אקוודש אלא

 לש םיסרטניאה םה םויכ הז ןיינעב םילעופה םייתימאה תוחוכה ,ונתעדל .םהלש תוגיהנמה

 יושעש יפכ ,הקומע הכ תיתוברת תקולחמב רבודמ ןיא .םייתדו םיילכלכ ,םייטילופ םידסממ

 קפסל םילוכי הנידמה יקוח יכ הארנ ,הלאה תודוסיה ןיב םיניחבמ רשאכ .ןושאר טבממ תומדיהל

.הלא תויגוסב םלוה לופיטל הנוכנ תרגסמ ונל

 תוצובק ןיב הפירח תקולחמב םייונש ויהש ,ןיאושינה תרתהו ןיאושינהו תובשה יאשונמ לידבהל

 םיינושאר םירדסה .תבשה תרימש אשונב המוד תקולחמ התייה אל ,ךרדה תישארמ תוידוהי

 תינושארה הרשפה .8491 תנשב ידוהיה ןוטלשה לש תונושארה תוארוהב רבכ וללכנ הז אשונב

 אל שיא .ירוביצ ןיבל יטרפ ןיב הפירח הנחבה לע תססובמ התייהו ,ידמל הביציו הרורב התייה

 השרפ ל"דפמהש רחאל 7791-ב הלפנ הנושארה ןיבר קחצי תלשממ יכ ריכזהל שי .המוד הדמע וטקנ אל ל"דפמהו ס"ש 1
 .תבשה תסינכ רחאל ותחנ לארשי השכרש ברק יסוטמ יכ הנממ
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 התייה םלוא ,יטרפ בכרב העונת לע הלבגה התייה אלו ,המינפ ותיבב וייח תוחרוא וא תונשל שרדנ

 תויונח .יוליבו רחסמ לש הרומג טעמכ התבשה התייהו ,איסהרפב תבש תרימש לע הבר הדפקה

 הרובחת המייקתנ םהב ,םיידוהי-אל םירוזאלו הפיחל טרפ .תבשב תוחותפ ויה תודדוב תודעסמו

 םירודיס ומייקתנ )םילשורי תוברל( םינוש תומוקמב .וזכ הרובחת טעמכ התייה אל ,תירוביצ

 קלחכ הספתנ ,ןופלטב שמתשהל וא ,וידרל בישקהל תורשפאה .לבגומ ףקיהב "םיימשר אל"

 רשאכ .םרדסכ תותבשב ומייקתה ,ןופלט יתוריש םג ומכ ,וידר ירודישו ,יטרפה םייחה חרואמ

 הז בצמ חיצנהל ןויסינ םלוא .תותבשב הלעפ אל איה ,תילארשיה היזיוולטה '06-ה תונשב הסנכוה

 היזיוולטה תלעפה היפל הריתע החד טפשמה תיבו ,הפי הלע אל הדובעה יקוח תלעפה תועצמאב

 2 .תיקוח הנניא תותבשב

 אל הריהמ המכסהל ועיגה הז אשונב .תבשה לש ירוביצה יפואה אוה ןוידל חותפ רתונש םוחתה

 סוטטסה בתכמב ,ןוירוג-ןב דוד ,זאד תידוהיה תונכוסה שאר ידי-לע הנתינש החטבהה ללגב קר

 לארשיב ינוליחה רוביצה לש םיגיהנמהש ינפמ רקיעב אלא ,הנידמה םוק ינפל דוע ,םסרופמה ווק

 .םייאמצע םייתוברת-םיימואל םילוקישמ ,תבשל הנושו ידוחיי יתוברת יפוא תרימשב וכמת

 אלא ,םהיתושגרב עוגפלמ ענמיהל ןויסינ וא ,תווצמה ירמושל רותיו תניחבב התייה אל המכסהה

 .דחאמ יתוברת דוסיכ תבשה לע רומשל םייתדו םיינוליח לש ףתושמ סרטניא

 תואיצמה .תונחמה ינשב תויטמרד תויוחתפתה תונורחאה םינשב ולח תבשה אשונב ,לבא

 תוליעפה תמר .תקולחמה לש תוילמסה המצעתה ףסונבו תוריהמב התנתשה תילכלכ-תיתרבחה

 םויקל םינושארה םירושעב הגוהנ התייהש וזמ רועש ןיאל התע הלודג תותבשב תירוביצה

 .םייחה תמר תיילע לשב תאזו ,הדירי הנשי תינוריעה תירוביצה הרובחתה תמרב אקווד( הנידמה

 תודמעמה לש תידעלבה טעמכה ןתלחנ תוכפוה העונתה תולבגה ןכש ,תיתימא היעב רצוי רבדה

 תירחסמ תוליעפב ןהו תוביסמו םיפשנב ןה ,החראה תומוקמב ןה ,יוליבב ןה רבודמ 3 .)םישלחה

.בחרנ ףקיהב

 

 שיש החונמ םויכו ,לוח ונניאש םויכ תבשה לש ידוחייה הייפואב העיגפל תמרוג וז תוליעפ תמר

 ירמוש לש רוכינה תרבגהל תמרוג םג איה .עובשה תדרט לש הלאמ םינוש םיקוסיעל יאנפ וב

 קסעה יתב תחיתפ תא ליבגהל הרטמב ,םימילא םיתעל ,םיקבאמ םייקמ םהמ קלח .תווצמה

 תא ריבגהל תשרופמ תיטילופ הטלחה תלבקתמ םיתעל .םישיבכ הב רוגסל וא ,תבשב תודעסמהו

 ,ןמצעב ,ומייאש תויטפשמ תוטלחה ובינה הלאכ תונויסינ .תבש ירוסיא לש םתרפה דגנ הפיכאה

 תונשל תונויסינה לכו ,תותבשב וסוטי אל לע-לא יסוטמ יכ טלחוה םיוסמ בלשב 4 .רבשמל םורגל

 ,םיישפוחה ןמ קלח .ולשכנ הרבחה לש תורחתה תלוכי תא רפשל תנמ לע ,תאזה הטלחהה תא

782 צ"גב 2 / .733 )1(דכ ד"פ ,'חאו הדובעה רש 'נ ןורימ 96
 םייולת ,הגיהנ ןוישר איצוהל ןתינ וב ליגל ועיגה םרטש ,רעונ-ינב :ףיקע ןפואב םיעגפנ םיקזחה תודמעמה םג 3
.םיקזחה תודמעמה לע םג ןיפיקעב אופא עיפשמ תירוביצה הרובחתה רדעיה .םתודיינב רושקה לכב – םתחפשמ-ינבב
 ,םידוהי לע קר לח רוסיאה ןכש ,תבש יקוח תרפהב םיצוביקב תולעופה תויונח עישרהל ןתינ אל יכ קספנ ,לשמל ,ךכ 4
 יכ לשכנ תבשב קסויקב וא תונחב דבעש ימ עישרהל ןויסינ ,םירחא םירקמב ..."ידוהי" ףוג אוה ץוביק יכ רורב אלו
521008 'בע :לשמל ,ואר .דבועה לש ותודהי תא החיכוה אל העיבתה /  קת ,'חאו מ"עב םיעוצעצה זכרמ יוטרפיה 'נ י"מ ,79
213( 9991 )בע( קת ,מ"עב רטנס טיינ דוג 'נ י"מ /87-8זנ )תרצנ( ע"בת ,ןכו 14 )3( 0002 )בע( ( 3 . 
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 תחיתפמ ענמיהל תוטלחה ןוגכ ,תיתד הייפככ םיאור םהש המ דגנ תינורקע השיג םיטקונ ,םדצמ

 ךשמל תומיוסמ םיכרד רוגסל תוטלחה וא ,תבשב םידבועה םיקסע דגנ תוליעפ ,תותבשב םינוינק

 יתלבו האלמ תירחסמו תיקסע תוליעפ רשפאל הרטמל ןהל תומש "ישפוח םע" ןוגכ תותומע .תבשה

.תותבשב תלבגומ

 תוצובקה בורב הז אשונב ושבגתהש תועצהל ידמל המוד איה ,השעמל .תינשדח הנניא ונתעצה

 םיקסעה לש םתלועפ תאו תותבשב ישפוח יוליב תרשפאמ איה 5 .תבשה תכודמ לע ובשיש

 תינרצי ,תימשר ,תיתלשממ תוליעפ הליבגמ ךא ,תודעסמ וא עונלוק יתב ןוגכ ,ךכ םשל םישרדנה

 החונמ םויכ תבשה לש הדוחיי לע רומשל ,דחא דצמ :תישעמו תינורקע איה הרטמה 6 .תירחסמ וא

 יסקודותרוא אלהו ינוליחה רוביצל ביתכהל אל ,ינש דצמ .לוחה ימימ הנוש ןויבצ לעב ,ףתושמ

 .תבש "רומשל" יופכ אוה ובש בצמ רוציל אלו ,ולש תבשה יוליב יכרד תא

 גוס ,תיתכלה-תיתד הניחבמש הדבועה ןמ תעבונה תקתרמה תיגולואיתה היעבה ןמ הרוטפ ינא

 .םימרזה ןיב ןיינעמ יתד-םינפ חיש הפ שי ,תישאר .רחא גוסמ הנוש ונניא תבש "לוליח" לש דחא

 רמוש םדא לש הנוכנה תוסחייתהה לע קתרמ חיש שי תיסקודותרואה הליהקה ךותב םג ,תינש

 קר רמוא 7 .תבש לוליח לע םירסוא םניאש םייתנידמ םירדסהל ,תיתדה תוגיהנמה לשו ,תווצמ

 םניא הליחתכלמ הנידמה יקוח .תבש לוליחל תיתד היצמיטיגל םושמ וזכ המכסהב ןיא ,ימעטלש

 .ןאכ תויחה תוליהקל תמלוה םייח תרגסמ קפסל םירומא םה .תדה תוכלה תא ףקשל םירומא

 ירמושל רשפאל םירומא םיקוחה .אלמ ןפואב תבש רמוש ונניאש רכינ בור תוללוכ הלא תוליהק

 ותוריח תרגסמב לועפל תווצמ רמוש ונניאש ימל רשפאל םג םירומא םה לבא ,תבש רומשל תווצמ

 םיקוח ןיב וניחבי יכ יואר – הנידמה יקוח חוסינב םיפתוש תויהל םיצורה תווצמ ירמוש .תיסיסבה

 תא חיטבת תאזכ תופתוש קר ,ללכ ךרדב .םהילע תולחה ,תווצמה ןיבו ,ללכה לע םילחה ,הלא

 שפוחל םהלש םתוכז לע הנגהל רבעמ ,תפתושמה תירוביצה תוברתה בוציע לע עיפשהל םתלוכי

 לודג לדבה םג שי .היקוחמו הנידמה ןמ םילדבתמ םמצע םה םא םג רומשל שי התוא הנגה ,תד

 דחוימב טלוב הז רבד .םהל הליעפ תודגנתה ןיבו תבש לוליח םירשפאמה םיקוחב הכימת רסוח ןיב

 קוח רדעה .רסאנ ןכ םא אלא ,רתומ אוה רבד לכ יכ אוה יטפשמה ןורקיעהש הדבועה רואל

 ירמוש .תוליעפ תלבגהל קר אליממ ושרדיי םיקוח .תותבשב תישפוח תוליעפ ,ללכ ךרדב ,חיטבי

 יכ לבקל םישרדנ ןכא םה .תבשב םירחא לש םתוליעפ רישכהל וא רשאל םישרדנ םניא תווצמה

 .ןרמושל ץפח וניאש ימ לע תדה תווצמ תא ףוכאל תדעוימ הנניא תפתושמה םיקוחה תרגסמ

 המוד העצה ונשביג יכונאו ןונ-ןב לאוי ברה ."תימואל המכסה" ןוגכ םיפוג לש תועצהה בל םג ויה תומוד תונחבה 5
 תונש תישארב ,רמה ןולובז ,תותדה רש זא היהש ימ ידי לע הסנוכש םייתדו םיינוליח יסחיל הדעו לש התלועפ תרגסמב
 יכ ןכתיי ,ונעצהש וזל המוד הטלחה זא תלבקתמ התייה ול .םימכסה לש תונורתיל החכוה ךכב םיאורש ימ שי .םינומשה
 .תבשב םיחותפ םינוינק לש בצמל םויה םיעיגמ ונייה אל
 רוזא וא ריע לכב ךא ,תותבשב תורוגס תונחתה בור :לשמל ,קלד תונחת יבגל םייקה בצמה תא תונשל םיעיצמ ונניא 6
 .)4 ףיעס( םבכר תא קלדתל תבשב םיעסונה הלאל תורשפאמה ,תוחותפ תונחת שי
 הרובחתה תויעב לעו ,ללכב תבשב םישיבכ תריגס לע תרמצ תדעו לש הינוידב יטמרד יוטיב ידיל האב וז היגוס 7
 תוצלמהה לע םותחל ובריס םלוא ,םינוידב ופתתשה תוידרחה תוליהקה יגיצנ .טרפב ,הב ןליא-רב בוחרבו ,םילשוריב
 .תותבשב תמיוסמ תירוביצ הרובחת לש הרדסה םג וללכש
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 םתוריח לע ןהשלכ תולבגהב תכמות ינא עודמ קידצהל אוה ילש לטנה ,ישפוחה רוביצה תניחבמ

 .לוח םויב רבודמ היה לשמ ,םשפנ תוואכ תבשב תושעל ,םינכרצ םג ומכ םיקסע ילעב ,םישנא לש

 העינכ" הנניא הלאכ תולבגהל ילש המכסהה עודמ ריבסהל הכירצ ינא ,םיקסוע ונא וב רשקהב

 :הטושפ יתבושת .תדמ שפוחב הרומח העיגפ הנניא איה עודמו ,תויתד תושירדל "תקדצומ יתלב

 תבש לוליחמ ענמיהל יתוא תופכל ןוצר אוה הזכ רדסהל םיכסהל םייתד לש םעטה יכ ןכתיי

 יתרמא .הז ןיינעב םהיתופיאשב בשחתהל ןוצרה ונניא םיכסהל ילש םעטה ,לבא .םייתד םימעטמ

 אוה םיכסהל ילש םעטה .יתוא ליבגיש קוחל הקדצהכ ייניעב ימיטיגל ונניא יתדה ןוצרה יכ רבכ

 תירוביצה התוברת תא רומשל הצורש הנידמב היחה ,היישפוח היידוהי השיאכ ,ילש יאמצעה ינוצר

 ,ןכל ,תלבקמ ינא .תילארשיה איסהרפב תבשה דוחיי לש יתועמשמו טלוב יוטיבב ,תירבע-תידוהי

 וא ,תוברתה תרימשב םיצור םניא םיטרפ רשאכ .םייתוברת םימעטמ תוריח תלבגה הפ שיש

 תיתוברת הייפכ םושמ םהלש תוריחה תלבגהב שי ןכא ,הילע רומשל קדצומ הב ךרדה לע םיקלוח

 הייפכ ,םוקמ לכמ .הקדצהל םינתינ הלא ,ןלהל ריבסאש יפכ ,יתעדל ,לבא .םימיוסמ םזילנרטפו

 תויהל אלש םדא לש תוריחב הרואכל העיגפ ףא ,תיגשומ הניחבמ ,ןאכ ןיא ןכלו .ןאכ ןיא תיתד

 הווצמ רומשל שיאמ םישרוד םניא ןאכ םיעצומה תבשה ירדסה .תויתד תווצמ אלמל שרדנ

 םלוה אל ,ןכל ,יל הארנ הז רשקהב "תיתד הייפכ" לש חישה .תבש תרימשב הכורכה יהשלכ

 תויוכזב תקדצומ יתלב העיגפ םיווהמ םניא לארשי תנידמב תבשה ירדסה ,יתעדל ,ןורקיעב .העטמו

 תיטמגרפ המרב םינודנ תויהל םיכירצ םה ,הז םעטמ .)תירוביצה הרובחתה אשונל טרפ( תויסיסב

 הלאכ םינוידל םימלוהה םימורופה ,םעט ותואמ .תויוכז חיש לש תינורקעה המרב אלו ,המכסה לש

 אצמיהל הלוכי הלא לכב הכימת .תויטופיש תוערכה אלו - םיירוביצו םייתליהק םימורופ םה

 םויו עובשה ימי ןיב ,תוליעפ יסופד תניחבמ ,הרורב הנחבה שי תויברעמה תורבחה לכב יכ הדבועב

 ,םאתהב ,שי ןושאר םויב .תירצונה – תטלושה תוברתה יפ-לע ןלוכב עבקנ החונמה םוי .החונמ

 אוה ןקלחו ,םיקוחב ףכאנ ןקלח .םירחא עובש ימיב םיגוהנה םייחה תוחרוא לע תורכינ תולבגה

 ,הרומג הדרפה שי הב ,תירבה תוצראכ הנידמב ףא רבדה ךכ .תויתרבח תויצנבנוק לש האצות

  .הנידמ ןיבו תד ןיב ,הקוחה תווצמ יפ-לע

 הנעטמ "ןחלושה תא תוקנל" הכירצ ינא ,ןאכ תועצומה תבשב תולבגהה תקדצהל שגאש ינפל

 תלבגה יכ תיטפשמ הנעט יאדו עמשית .ונתעצה דגנכ הלעומ תויהל היושעה תפסונ תיתקוח

 וניינקב העיגפ םושמ ףא הב שיו ,קוסיעה שפוח :דוסי קוח תא תדגונ תבשב תירחסמה תוליעפה

 דובכ :דוסי קוחב םינגומה ,םיילאיצנטופ םינכרצו םיקסע ילעב לש םתוריחבו ,קסעה לעב לש

 םוקמ ןיא ,עמתשמ ךכ ,אליממ .תיתקוח יתלב ףא וא תיקוח יתלב איה ןכלו - ותוריחו םדאה

 תויתקוח תויוכזכ ןיינקה שפוחו הלועפה תוריח ,קוסיעה שפוח :וז הנעט החוד ינא .הילע ץילמהל

 םימעטמ הלבגה 8 .הממיב תועש 42 וא עובשב םימי העבש תיקסע תוליעפ םייקל שפוח ןשוריפ ןיא

 ןניא טלחהב םיעיצמ ונחנאש תולבגהה ,יתכרעהל .היואר הרטמל איה יללכ החונמ םוי תפיכא לש

 תועצומה תולבגהה לש רחא וא הזכ ביכרל ומיכסי אלש הלאכ ויהי יכ ןכתיי .שרדנה לע תולוע

 .ןאכ ןיא תיתקוחה המרב ףרוג ימדקמ ןועיט םלוא ,ונידי-לע

 ןמ םנמא ךכב שי ?הממיב תועש 42 םיחותפ תויהל םילוכי םיקסעה לכ הבש ,םיקסע יושיר תכרעמ םיצור ונא םאה 8
 לש תונרות םייקנ ילוא הז ךרוצל ,לבא .םיוסמ ךרצמל תופיחדב קוקז אוה יכ רקובב תונפל עבראב רכזנש ימל תויחונה
 .םיקסע לש הריגסו החיתפ תועש רידסהל הבוחהו תוכזה לע רתוונ אלש יאדו .תופיצרב תוחותפ תויונח
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 ילארשיה רוביצל יכ החנהה לע ססובמ םירחא עובש ימימ תבשה דוחייל יתוברת-יתרבחה קודיצה

 םדא לכל יכ יד אל ,וזמ הריתי .החונמ םוי היהיש עובשב דחא םוי לש ומויקב ןיינע שי ולוכ

 ינויח .ודיבעמ לש סרטניאה יפל וא ותריחב יפל ,עובשב דחא םוי ותדובעמ חונל תוכז היהת

 לש תפתושמ תוליעפ וב רשפאתתש תנמ לע ,רוביצה יקלח לכל ףתושמ היהי הז םוי יכ הרבחל

 תניחבמ ילרטיינ תויהל ךירצ הז ףתושמ החונמ םוי יכ םירובסה שי .תורחאו תויתחפשמ ,תוצובק

 ביכרמ אוה ףתושמה החונמה םוי ,הז ןועיט יפל .תויתד-ברו תויתוברת-בר תורבחב דוחייב ,תדה

 החונמ םוי הרבחב היהי ,ןכל .הנידמה יחרזא לכל תפתושמה וז ,תיחרזאה המואה תיינבב בושח

 תווצמ יפל ףסונ ןותבש םוי הרבחב םדא לכל היהי ךכל ףסונבו ,היביכרמ לכל ,בייחמו ,ףתושמ

 ונניא הזש אלא .תוקזח תויתוברת-בר תורבחל ןוכנ ןורתפ ןכא והז ינורקע ןפואב יכ ןכתיי .ותד

 רשפאל ידכ המקוה רשאו ,ידוהי בור הב שיש ,םלועב הדיחיה הנידמל םלוה הארנה ןורתפ

 תונידמה לכב םג .תירבע-תידוהי תירוביצ תוברת הב שיש םלועב הדיחיה הרבחב תויחל םידוהיל

 בור לש ,תויתדה ללכ ךרדב ,תויתוברתה תורוסמה יפל עבקנ יללכה החונמה םוי ,תורחאה

 .םייח םה הב תיתוברתה תרגסמל םילגתסמ תרחא תד וא תוברת םהל שיש םישנאו ,הייסולכואה

 - תוידוהי תוליהק יבגל - לארשיב יכ ,דימתמו זאמ היהש יפכ ,ץילמהל ישוק לכ ונל ןיא ,ןכל

 רמוש ונניאש ימ לש וז םג ,תידוהיה תוברתהש רחאמ תאז .תבשה היהי ימשרה החונמה םוי

 תידוהיה תוברתב תבשה לש הז המוקמ תא קזחל םיפאוש ונא .בושח םוקמ תבשל תנתונ ,תווצמ

 רבודמ אל ,הז רשקהב .תווצמה ירמושל קר אל הבושח תבשה יכ השגדה ךות ,הינווג לכ לע

 לש םהיתופדעהבו םהיתושגרב העיגפמ תמכסומ תוענמיהבו ,םולש יכרד ינפמ הרשפב ךא ןאכ

 לש יאמצע סרטניא אוה תבשה לש ירוביצה הייפוא אשונב םכסומ רדסה ,ימעטל 9 .תווצמה ירמוש

 ירמוש םע תופתושמ תוקיזו תודחא ריבגהל ןוצר ללוכ הז סרטניא .תווצמ ירמוש םניאש םידוהי

 םיפתושמ םייתוברת תודוסי תשגדהב קזח ימצע סרטניא – תוחפ אלו – םג ךא ,םייתרוסמו תווצמ

 .ירחסמו ינכרצ ,יתקוסעת יפוא ילעב םיניינעב קוסעל אל תינבומ תונמדזה לשו החונמ םוי לש

 ירמוש םידוהי לש הזמ רתוי לודג תבשה לש ידוחיי יפואב םיינוליח םידוהי לש סרטניאה ,השעמל

 תידוהיה םתוהז תא רמשל םהל תעייסמ תבשה – םינורחאה רובע .םרז לכ יפל םייתד וא תווצמ

 םהל ןיאש ,םיינוליחה רובע אקווד .דחוימה ויפוא תאו םמוי תא הנבמ איה .יתדה הדוחיי םצעמ

 תורגסמב תדחוימ תובישח שי ,הבישח לשו סכט לש םימי ןיבו ןילוח ןיב הנחבהל תיתד הכימת

 םידוהיל קר םייק הזה סרטניאהש ןוכנ .תבשל ןפוד אצויו דחוימ ןכות ןתמ הנבייחתש תוינוציח

 הריפסב תבשה לש דוחיי יכ םירובסהו ,םידוהיכ םתוהז לש יתוברת ביכרמ רמשל םיצורה םיינוליח

 תא רתוי תאטבמ ינא אקווד יכ םיחיכומ םירקחמ ,וז הדוקנב לבא .הזכ ביכרמ אוה תירוביצה

 גוס הז יכ הרובס ינא ,םוקמ לכמ 01 .תיתד הייפכב קבאמה לגד יאשונ רשאמ ינוליחה רוביצה

 .תואמסיס ןיב קבאמ םוקמב ,ןאכ להנל ךירצש חישה

 

 .תותבשב תירחסמ וא תינרצי תוליעפב קוסעל םיטרפ לש תוריחה תא הבר הדימב הליבגמ ונתעצה

 תבשה תא דחייל תנמ לע תיחרכה איהש ינפמ ,תקדצומכ תאזה תוריחה תלבגה תא האור ינא

.הרשפ לש חור איה הלוכ הנמאה חור יכ םא 9
 ,תונומא – ןקויד :םילארשי םידוהי ץ"כ .א ,ןוסניול .ח ,יול .ש לצא תבשה יבגל רוביצה תודמע חותינ ,לשמל ,ואר 01

.)םילשורי ,2002 ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,ןמטוג זכרמ( 0002 לארשיב םידוהי לש םיכרעו תרוסמ תרימש
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 לש ומויקל קודיצה ןכש ,רקיעו ללכ "תיתד הייפכ" הב האור ינניא ,רומאכ .יללכ החונמ םויכ

 סרטניא קר ונניא ףתושמו יללכ החונמ םויל קודיצה ,השעמל .יללכ-יתוברת אוה יללכ החונמ םוי

 העיבקב קר אוה תוידוהיה לש דוחייה .ילסרבינוא סרטניא אלא ,ידוהיה םעה לש יתוברת-ימואל

 שיש ,תבשה אוה יעובשה החונמה םוי יכ הדבועה .אקווד תבשה אוה החונמה םוי היהיש םויה יכ

 יכ רוכזל ךירצ .הב תולבגהה לש יללכ-ירוביצה יפואה תא הנשמ הנניא ,תיתד תועמשמ םג הל

 לע רומשל תעייסמ )יוליב תומוקמ יבגל ןהו םיינויח תודסומ יבגל ןה( תותבשב תוליעפ לש המויק

 לש יעובשה החונמה םוימ האנהה לע הדיבכמ םלוא ,הלא םיתורישל םיקקזנה לש החוורה תמר

 רוציי לשו רחסמ לש תולועפ לע יללכה רוסיאה תא לטבנ םא .םתוא ליעפהלו דובעל בייחש ימ

 םיילכלכ ןה ,תותבשב דובעל םידבוע לע םילודג םיצחל ויהי ובש בצמל דואמ רהמ עיגנ ,תבשב

 ףתושמ החונמ םוי לש ןורתיה לוכיסל ןהו ,תבש ירמוש לש הילפהל ןה םורגי רבדה .םירחא ןהו

  .לארשיב רוביצה לש לודגה בורל

 םיקלח לצא תונוש יעובשה החונמה םויל תומיאתמה יוליבה תוסיפת יכ תולבקמ וניתוצלמה

 תולבגה ךות ,םתריחב יפל תולבל תווצמ ירמוש םניאש הלאל תורשפאמ ןה .הייסולכואב םינוש

 לש תבשה תרימש תא דבכל ןוצרה ןמו ,החונמה םוי לש ירוביצה יפואה תרימשמ תושקבתמה

 לש ןיינעכ תקדצומ ןכל איה הז רוביצ רקיעב םיתרשמה תובוחר תריגס .תווצמה ירמוש רוביצ

 םיכירצ םייוליבה םימייקתמ םהב תומוקמה ,המודב .הז גהונ רשיא טפשמה תיב ףא .ידדה דובכ

 .תבש םירמושה הלא לש םתחונמב תדחוימ תובשחתה ךות ,ללכב םינכשה תחונמ תא עירפהל אל

 םידרטמ וא שער ידרטמ תעינמלו םיקסע יושירל םיליגרה םיללכה תרגסמב הז ןיינעב לפטל שי

.)תידוחיי תוברת לש ןיינע אל ףאו( תיתד הייפכ לש ןיינע ןיא ךכב םג .םירחא

 הנניא ףאו תישעמ הנניא יוליב ןיבו תירחסמ תוליעפ ןיב םישוע ונאש הנחבהה יכ וניפלכ ןעטנ

 לולע תינכרצ תוליעפ לש "ךומנ"ה ןווגה םג .םהלש יוליבה איה תוינק תכירעש הלאכ שי .תקדצומ

 ינודעומב יוליב רשאמ רתוי "הובג" יתוברת קוסיע איה םיטילקת וא םירפס תיינק .העטמ תויהל

 הנחבהה לע רתוות איה םא הליבק רתוי היהת העצהה ,וזה הנעטה יעימשמ תעדל .םיינקעצ הליל

 ףידע ,וז השיג יפל .הילע םיססובמ ויהי אלש םיליבגמ םירדסה איה עיצת םא וא ,לילכ וזה

 ומכ ,םיחותפ תויהל ולכוי םירוגמ תונוכשל ץוחמ תוינק יזכרמ( םירוזא יפל תולבגה תושעל היהי

 תיקסע תוליעפ רשפאל וא ,)"הנתבשות" םירוגמה תונוכש דועב ,םימוד תומוקמב יוליב יזכרמ םג

 .עובשה לש םיליגר םימיב רשאמ ,רתוי תולבגומ תועשב תירחסמו

 יעובשה החונמה םויב תירחסמ תוליעפ לע רוסיאה קחשנ תובר תויברעמ תונידמב יכ ןוכנ

 לשו ,םיבחר ןוליח יכילהת לש תבלושמ האצות איה וז הקיחש .)תירצונה תרוסמל רושק היהש(

 ,םיבר יניעב יכ איה תרבטצמה האצותה .הלא תורבחב תירחסמ-תינכרצה תוברתה תורבגתה

 ןוכנ .תוינקב קוסיע אוה - ףתושמה החונמה םויב ותוא םישועש הז - ףדעומה יתחפשמה יוליבה

 תרסהל תועיבת םיבינמ הלאו ,הלא םיכילהת ינש לש בולישל םידע ונא לארשיב םג יכ םג

 תיטסילנרטפ איה הז ןיינעב ונתעצה יכ ,אופא ,תודוהל ילע .תותבשב תירחסמ תוליעפ לע תולבגהה

 םתרבחמ םגו ,םירחא םיטרפמו( םמצעמ לולשל םיטרפ לש םתוריח תא הליבגמ ןכא איה :קהבומב
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 ןמ םינושה םירחא םיקוסיע תבוטל ,םייתרגשה םיקוסיעהמ ןמז-קספ תושעל תונמדזהה תא )ללכב

 ,דובכה לכב ,תאז םע דחי .ימיטיגל קוסיע ןבומכ איה תוינק תכירע 11 .םוי-םויה לש םיקוסיעה

 תוריחמ תוחפ "תלקוש" םינכרצה לש םתוריח ןכלו ,דוסיה יקוחב ןגומה "קוסיע" ןניא תוינק

 יפכ .תבשב תוליעפה רוסיאמ תעגפנ ןכאש םיתורישהו תורוחסה יקפס לש הסנרפהו קוסיעה

 תולבגהה תא לוספל תנמ לע קיפסמ וניא קוסיעה שפוח לש יתקוחה ןוגיעה םג ,הלעמל וניארש

 תא לצנל תורשפא םישנאל היהתש ןוצרב ןויגיה ןבומכ שי ,ךדיאמ .תבשב תמיוסמ תוליעפ לע

 תא שימגהל שי וז הרטמל .תוינקל םג ,תופתושמה הלא תא רקיעבו ,םהלש תוישפוחה תועשה

 קוויש תותשר ילעב ןיב םיסחיב תרצונה היעבב ןאכ םילפטמ ונניא םיקסע לש החיתפה תועש

 דובעלו תורמשמ שייאל היעב ןיא םינושארל .םינטק םייתחפשמ םיקסע ןיבו םילודג םילעפמ וא

 םתדובע לע םיססובמה ,םינטק םייתחפשמ םיקסעל רתוי הברה השק רבדה דועב ,תוכורא תועש

 יואר .התוא רותפל לכות אל תבשה תלאש תרדסהש ,תיללכ היעב יהוז .םמצע החפשמה ינב לש

.)תונונראו תורגא תעיבקו םיקסע יושיר תרגסמב הילא סחייתהל

 איה יתשוחת .יוליב לש תוליעפו תינכרצ תוליעפ ןיב הנחבהל תינורקע תוביוחמ יל ןיא ,ימצעלשכ

 אוה החוכמ קלח .ישעמ אוה החוכ רקיע לבא ,תיטרואית הקדצה הל תתל ןתינש הנחבה וז יכ

 ,עונלוק .יוליב לש םינוש םיגוס יפלכ תגרדמ תיכרע הדמע תטיקנ םושמ הב ןיאש ךכב אקווד

 םלוכ – תורעוב תויגוסב ןויע ימי וא אשדב םיקינקיפ םג ומכ ,הליל ינודעומו םיטרצנוק ,תואצרה

 תרגסמ תרצוי םיקסע תחיתפש ךכב אוה הנחבהה לש החוכמ רחא קלח 21 .רתיהה ינפב םיווש

 אל ,הז בלשב ,םוקמ לכמ .םהינימל יוליב תודסומ לש הלאמ ןיטולחל םינוש םיצירמתו תורחת

 תמיוסמ תינכרצ תוליעפ ללוכה ןורתפ לבקתי םא .תאזה הנחבהה לע רתוול ןוכנ יכ יתענכוש

 יפואב וז תוליעפ לש העיגפה תא ומצמציש םירדסה עובקל ךרוצ ןבומכ היהי ,תרתומה תרגסמב

 םיירחסמ םיקסע תחיתפ הגוהנ ןהב תוירצונ תוצראב ,לשמל ,ךכ( תבשה םוי לש הנושה ירוביצה

 .)רתויב תולבגומ םהלש החיתפה תועש ,ןושאר םויב

 תואיצמה יכ ןעטנ :תוישעמה רושימב איה תאזה העצהה יפלכ התלעוהש רחא גוסמ הנעט

 ,תותבשב תירחסמ תוליעפ ליבגיש רדסה ףוכאל תישעמ תורשפא לכ היהת אלש וזכ איה םויכ

 בצמ רוצית םיצוביקה ןמ רכינ קלח לש תיפסכה הקוצמה םג .םילודגה תוינקה יזכרמב רקיעב

 .תירשפא יתלב היהת ,תיקסעה תוליעפה לש "קזח"ה םויה איהש ,תבשב תוליעפה תקספה ובש

 ןהו ,םיקסעה ילעב לש םיילכלכה םיסרטניאה תמצועל ןה רושק תאזה תישעמה תורשפאה רסוח

 תלבק ביבס קבאמהש קפס ןיא .םהמ קלח ןה תבשב תוינקש הכירצו יוליב יגהונ תושרתשהל

 עיגהל בטומש הנקסמל איבי ןכא הפיכא תלוכי רסוח יכ ןכתיי .השק היהי התפיכאו ונתעצה

 דומעל לוכי רוביצה בור ןיאש הריזג" )הזארפרפב( ויהי אלשו ףכאיהל ולכויש םימכסומ םירדסהל

 סיסב לע .םימכסומ תבש ירדסהל יביטמרונה סיסבה רוריבב םיקסוע ונא הז בלשב לבא ."הב

712 פ"עב גרבליז טפושה לש ותעדב הז ןיינעב הקיזחמ ינא 11 /  תבשה יכ ןייצמה ,343 )2(בכ ד"פ ,י"מ 'נ מ"עב סקמארזי 86
 התוא הווצמ איהש - "תיעמש" אלו ;תעל תעמ חונל םדא לכל הרומ "רשיה לכשה" םג ירהש – "תילכש" הווצמ איה
 .הירוחאמ דמועה לנויצרה רורבש ילבמ םג םימייקמ
 תולבגהה ירקבמ יכ ןיינעמ .םהלש הפידע יוליב תרוצ איה תוינקש םיטעמ אל שי ,רומאכ .המלש הנניא וז הבושת 21
 איהו רחאמ םג תקדצומ יתלב הלבגהה ,םמעטל .יוליב תרוצ לעכ תוינק לע םירבדמ םניא ללכ ךרדב תבשב רחסמ לע
 .ולש החונמה םויב ןכ תושעל עובשה ימיב תוינקב קוסעל קיפסמ ונניאש םדאמ עונמל הלולע
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 רשפא יאו בושח אוה ישעמה ןועיטה .קדצומ יל הארנ תבשב תינרציו תירחסמ תוליעפ רוסיא ,הז

 אל .םייביטמרונה םינועיטל לקשמ הוושכ ותוא גיצהל אל דואמ בושח םלוא ,ונממ םלעתהל

 יביטמרונה ןועיטה םא .ןאכ םיאיבמ ונחנאש תוצלמהה גוס דגנ ענכשמ יביטמרונ ןועיט יתעמש

 קבאמל הבושח תיכרעו תיכוניח המצוע תתל יושע רבדה ,קיפסמ בושח הארנ רבדהו ענכשמ

 .העפותה דגנ ישעמה

 רוציי לע רוסיאה ףאש ךכל איבהל םילולעה םייגולונכט וא םיילכלכ םיצוליא םנשי יכ םג ןעטנ

 אוהש ךכב לעפמה תחיתפ תא הנתה תג תירקב לטניא לעפמ יכ רמאנ ,לשמל ,ךכ .דומעל לכוי אל

 הדובעה תקספה לש דחוימב תוהובג תויולע בקע ,עובשב םימי העבש ,הממיב תועש 42 לעפי

 הדובע תומוקמ רוציי לש לוקישה .הלאכ תויגוסב טילחהל ונניינע הז ןיא .שדחמ תונוכמה תענתהו

 לכ תושעל שי יכ ונל הארנ ,תאז םע דחי .דואמ דע לקשמ דבכ לוקיש אוה םתרימשו לארשיב

 ךרוצה יכ אצמיי םא .תותבשב לעפומ טלחהב ינויח רוציי קר יכ ןורקיעה תא רובשל אל ץמאמ

 העיגפה תא םצמצל ךיא בטיה בושחל שי – ףכה תא עירכמ ,םימיוסמ םירקמב ,תאז תושעל

 אלש ,תווצמה ירמושב ןהו תבשב דובעל וכרטציש ימב ןה - םורגת תבשב וזכ תינרצי תוליעפש

 אלש ךכ ,תונרות לש סיסב לע היהת תבשב הדובע יכ עובקל שי ,לשמל ,ךכ .תאז תושעל ולכוי

 .עבק ךרד לוח םתבשש םידבוע תצובק היהת

 לארשי .ונילע לבוקמ ונניא ,יטרפ בכר ילעבל קר הרומש תותבשב העונתה תוריח וב ,םייקה בצמה

 םא ףא ,בכרב םוקמל םוקממ תבשב עיגהל תורשפא ךכב םיצפחה היבשות לכל רשפאל הכירצ

 ןפואב עגופ םייקה "ווק סוטטס"ה םהבש םידיחיה םיאשונה דחא והז .יטרפ בכרל השיג םהל ןיא

 תויוכזב ןהו ,העונת שפוחל תוכזב ןה רבודמה ןאכו ,םישנא לש תויסיסב דוסי תויוכזב רומח

 ,תבשה םויב וירבח תא שוגפל לוכי ונניאש םדא :תועעורתהו תורשקתה שפוחל תוכזה ןוגכ ,תוולנה

 יתלב הרוצב םיליבגמ ונאש םדא אוה ,יטרפ בכר ול ןיאו תינומב עוסנל תגשמ הנניא ודי יכ

 ילכלכ-יתרבח בצמל הדומצ איה רשאכ רתוי הלודג תייהנ הלבגהה תרמוח .ותחוור תא תקדצומ

 ירוביצ בכר םה םיסובוטוא ,ינש דצמ .תאזכ הלבגמ םהל ןיאש הלא לע ללכ תלטומ הנניאו

 הרובחתה תא .םירומחו םישק םהלש ןשעה תטילפו שערה תדימו ,לודג העונת חפנל דעוימה

 לש דחוימה יפואה לע רומשל ןוצרה תא תמלוהה הרוצב ,ןכל ,ןגראל שי תותבשב תירוביצה

 תורבחה לכב םייק הז רבד .העיסנה תורידת תאו םיווקה רפסמ תא ליבגהל שי ,תישאר .תבשה

 קינעהל םיאתמ םג הז היהי יכ ןכתיי .רתוי םינטק בכר ילכב שומיש לוקשל שי ,ףסונב .תויברעמה

 לע ,עובשה תומיב הלא םיווקב תולעופה תורבחהמ תונוש תורבחל תותבשב הלעפהה ןויכיז תא

 תורבח ידבוע ברקמ ,תבש ירמושב העיגפל ששחה תא םצמצלו תבשה דוחיי תא שיגדהל תנמ

.תוליגרה הרובחתה

 יכ הדבועה איה הנושאר .תויניצר תויעב יתשל הנעמ תתל םיאב העצהל 41-ו 9-01 םיפיעס –

 ןה ,תותבשב רקיעב תמייקתמה תוליעפה יגוסמ יתטיש ןפואב םירדומ לארשיב תווצמ ירמוש

 ,תווצמ ירמושל רשפאת לוח ימיל תאזה תוליעפה ידקוממ קלח תרבעה 31 .םיפוצכ ןהו םיפתתשמכ

.םיפוצהמ קלח םישוע ןכאש יפכ – קחשמל תילגר הכילהו שארמ סיטרכה תשיכר ןכתית יכ םא 31
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 הדבועה איה היינש .םיינפוא תביכר תויורחתב וא ,לסרודכ וא לגרודכ יקחשמב ףתתשהל ,לשמל

 ,םיבר םישנא לש תיתביבס תוליעפ ,ונרמאש יפכ ,ךירצמ תותבשב הלא תויוליעפ לש ןמויק יכ

 לש ןמויקל יאנת יכ רורב ,ינש דצמ .תלבגומ םתחפשמ ברקב החונמה םוי תא תולבל םתלוכיש

 ,תימיטיגל הרוצ איה הז גוסמ תויוליעפב תופתתשה יכו ,ףתושמ החונמ םוי אוה הלאכ תויוליעפ

 תוליעפה ןמ קלח ריבעהל איה תומגמה יתש תא בלשל הבוט ךרד .תוליעפ לש ,דודיעל היואר ףאו

 .תבש-יאצומל וא ,םירהצה תועשב ישש םויל תאזה

 ,םלועה תונידממ לודג קלחב רבכ לבוקמה ןויער אוה םימי השימח ןב הדובע עובש לש ןויערה

 הנשי לארשיב .החונמ ימי לש םייפואל טרפ ,םיבושח םיילכלכו םייתוברת םיטביה םג ול שיו

 המכמ תיעבט תיארנ ףסונה החונמה םויכ ישש םויב הריחבה .הזכ רבעמ לש תיניצר המגמ רבכ

 החונמ םויל ךופהי םא ,תילכלכה תוליעפבו קשמב העיגפה ."רצק םוי" אוה ישש םוי :םימעט

 לע ישש םוי תפדעהל ףסונ ןועיט .ןושאר םוי ,לשמל ,רחביי םא רשאמ רתוי הנטק היהת ינש

 ,םנמא .לארשיב הלודגב היינשה תיתדה הליהקה לש התוהז אוה ףסונ החונמ םויכ ןושאר םוי

 םלועבו ונלצא בצמה תאוושה אוה ףסונה החונמה םויכ ןושאר םוי תריחב תבוטל אבוהש קומינ

 ןוכנ יכ הארנו ,תימלסומ איה לארשיב הלדוגב היינשה הליהקה ,ונלצאש אלא 41 .ירצונ-יברעמה

.הלש תויתדה תויושיגרה תא םג םולהיש ינש החונמ םוי רוחבל רתוי

 ונלצא הדובעה רסומ יכ הנעטב ,םימי השימח ןב הדובע עובש לש וז העצה לע תרוקיב העמשנ

 תא תיבשהל תילכלכ תורשפא ףא וא הקדצה שי ובש בצמב םיאצמנ ונניא יכו ,אליממ דורי

 םיאצמנ הדובעה עובש לש רוציק ונשי ןהבש תורבחב יכ םג ןייצל ךירצ .ףסונ םויל ולוכ קשמה

 תושעל םתלוכי ןיבל םישנא לש םתושרל דמועה יאנפה ןיב רעפמ םיעבונה חתמו הדרחל םינמיס

 תוחפל יכ הארנ ךא ,הלאה טבמה תודוקנ לכ ךותמ ןויערה תא ןוחבל ךירצ .תואנ שומיש וב

 עובש תא זכרלו הלאה םיישקה לע רבגתהל ןתינ ,םרקיעב ,רוצייהו ירוביצה תורישה ימוחתב

 תוברת תניחבמ רוציל לולע ךורא עובש ףוסש םיישקל תועדומה .עובשב םימי השימחב הדובעה

 אופא בושח .ידוחיי יתוברת דעומכ תבשה חופיט תניחבמ ,תניינעמ תונמדזה אקווד איה יאנפה

  .ךכב םינינועמל הז םויב ועצויש תויוליעפה עציה תא לידגהל תנמ לע ןגרואמ ץמאמ תושעל

 ונחנא .תואכרעב הערכהל םימעפ המכ עיגה רשא ,תקולחמב דואמ יונש אשונ רידסמ 41 ףיעס

 םירדסה ןיבו ,תופתושמ תונבה תרגסמב עבקיהל םיכירצה ,םירדסהה תונורקע ןיב םיניחבמ

 יאדכו ,ימוקמה רושימב ללכ ךרדב ,תוכמסומ תויושר ידיב עבקיהל םיכירצ םינורחאה .םייפיצפס

 תויוכז ןיב ונניא קבאמה הלא םיאשונבש ינפמ ,תלבגומ היהת םהילע תיטופישה תרוקיבה תדימש

 רורב אל ללכ ,הזכ קבאמב .ירוביצה רדסה ןמ בייחתמה לש תונוש תוסיפת ןיב אלא ,תונוש

 תוליהקה יגיצנל רשאמ ,תונורקע לש רתוי הבוט הליקש לש יסחי ןורתי תויטופיש תוערכהל יכ

 רדס לש םילוקיש ללגב ,םיחותפ וראשיי םייקרוע םישיבכ :םירורב הרדסהה תונורקע .רבודמ ןהב

 .ןושאר ימיב תולעופ ןניאש ,תורז תורבח םע הדובע ירשקב אצמנש ימ רובע רקיעב הבושח ירצונה םלועל וז האוושה 41
 רסוחמ םיעבונה תרושקתב םיינמז םיבוכיע לע רבגתהל םירשפאמה םילכ ללש תקפסמ תחתופמה היגולונכטה ,ינש דצמ
 ,שעותמה םלועב םימיוסמ םיקלח יבגל םוי לכ םג םייק הזכ םואית רסוח יכ םג רוכזל שי .תוליעפ ידעומ לש םואית
 .ףתושמה הדובעה ןמז תא םימצמצמ םהיניב תועשה ישרפהש
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 תבש יכרוצל הריגס ,םירחא םישיבכ יבגל .העונת שפוח לש םילוקיש םג ומכ ,תוחיטבו ירוביצ

 טרפ ותוא תרשמ שיבכהש רוביצב ,הייסולכואה בכרהב ,םוקמה יאנתב היולת הנממ קלח וא

 51 .תרשמ ןחבנה שיבכהש תומוקמל עיגהל תומייקה תופולחבו ,םוקמב הרגה הייסולכואל

 לש םידחוימה םיכרצל תושיגרבו הפיכאב היהי תומכסהה ןחבמ יכ ירמגל רורב העצהה לכ ךרואל

 הנוילע תובישח .השימג תויהל הכירצ תיללכה תונורקעה תרגסמ ןכל .םינוש תומוקמב הייסולכואה

 וא הייסולכואה בכרהב םייונישל םתמאתה תאו םירדסהה יטרפ תא ועבקיש םינונגנמל ,ןכל ,שי

 םייטפשמ אלו םיירוביצ-םייתרבח תויהל םיכירצ הלא םינונגנמ ,רבד לש ורקיעב .םירחא םיאנתב

 אל םדא לש ותוכז ןוגכ ,הרורב דוסי תוכז תעגפנ םהב הלא ןוגכ םירקמ טעמל( םייטופיש וא

 ילילפ ןידל הדמעה יכ רורב .תבש רמוש אוהש ינפמ הדובעב הלפומ תויהל אל וא תבשב דובעל

 תניוצמה הדעווה ןוגכ( הלא םינונגנמש יואר ןכל .)יטופיש רוריב תבייחמ תבש יקוח תרפה לע

 ןווגמ תא הבוט הרוצב ופקשיו ,םיגיצי ויהי )41 ףיעסב תרכזומה תיללכה הדעווה וא 4 ףיעסב

 םיגיהנמה ידיב תדקפומ הלאכ תומאתהל תוירחאה ,רבד לש ופוסב .הליהקב תושיגהו תועדה

 םיאשונב תיטופיש תוברעתהב ךרוצ היהי אל ,הנובתבו תושיגרב השעית הכאלמה םא .םייטילופה

.הלאכ םישיגר

 איה ןיא .םהב שמתשהל םיצור ויהש הלא לש העונתה תוריח תלבגה ןכא איה תובוחר תריגס

 העבטמ איהש היגוס יהוז ןכש ,רמשית תבשה יכ םייתד םישנא לש יללכה סרטניאה לשב תקדצומ

 םישנא לש םהיתושגרב העיגפמ ןיטולחל ענמיהל ןוצרה קר הנניא םג הל הקדצהה .תימוקמ

 םיעסונ םישנא רשאכ ,התוחפ הדימב םא םג ,םיעגפנ םהיתושגר( רמשית תבשהש םיצפחה ,םייתד

 תובשחתה תאטבמ איהש ינפמ תקדצומ םימיוסמ תובוחר תריגס לע הטלחה .)םייקרוע םישיבכב

 איה וזכ תובשחתה :המכסהה לש החוכ טלבתמ ןאכ .הייסולכואה ןמ קלח לש תויושיגרבו םיכרצב

 ,םהיתב דיל םירבועה םישיבכב תבשב ועסיי אלש תוכז םייתדל ןיא .דחי םייחה תונמאמ קלח

 61 .העש לכבו םוי לכב םוקמ לכב עוסנל תוכז םיינוליחל ןיאו

 

 ,תונעט המכ העצהה יפלכ ועמשנ ,תרוקיבהו ןוידה תוצובקב ,ונתעצהב ירוביצה ןוידה ךלהמב

 תורגסמה :תוקמחתה הפ שי השעמל יכ התייה תינשנו תרזוח הנעט .ןהילא סחייתהל ינוצרבש

 דיחיה רבדהו ,חצנת אליממ תילכלכהו תישעמה תואיצמה ,ןאכ ןיא שממ לש תונורתפ ,ידמ תויללכ

 םיסרטניאה לש תטלחומ הרקפה התועמשמש ,הנומתה ןמ צ"גב תאצוה אוה הנמאב םכסוה וילעש

 ,חצנת תילכלכהו תישעמה תואיצמה םא .וכופיהו רבד וז הנעטב שי .תיתדה תונטחסל םיינוליחה

 םישנא לש םייתוברתה םיסרטניאה םג וקחשיי םתא .וקחשייש הלא ויהי םייתדה םיסרטניאה

 .םיילכלכה םיסרטניאה םע תמהלתמ אל תודדומתה רשפאתש תרגסמ ססבל איה הרטמה .ינומכ

 .תרגסמה ןמ קלח איה תוליהקה לא הטלחהה תרבעה

 צ"גב ואר םילשוריב ןליא רב בוחר לש החיתפלו הריגסל תוריתעה בגא ,הלא תויגוסב הצממו ךורא יטופיש ןוידל 51
6105 /  .)"ןליא רב ןיינע"( 546 )2( 79 לע-קת ,'חאו הרובחתה רש 'נ 'חאו ברוח ,69

 ןורכיזה רפס – תידוהיו תיטרקומד הנידמב תויתוברת-בר :ךותב( "םייתד תושגרב העיגפ" ןמטטס .ד ואר קימעמ ןוידל 61
 .331 'מעב )ביבא-לת ,ח"נשת ,תומר תאצוה ,םיכרוע רימש .ר ,איגש .א ,רנטואמ .מ( ל"ז יבצ-ןזור לאיראל
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 םע דחי .רבודמ ןהב תויסולכואל םתוא םיאתהל ךירצ יכו ,םיינטרפ םניא תונורתפה יכ ןוכנ

 טפשמב שומיש תושעל השש ינניא .תילילפ הקיקחב םיבוגמה ,םירורב תונורקע המכ ןאכ שי ,תאז

 םג דבוכמ תויהל ךירצש ךרע אוה קוחה ןוטלש ,ינש דצמ .תבש יקוח ףוכאל תנמ לע ילילפה

 תבשב תוליעפ רסוא קוחה דוע לכ .ותוא תונשל ךירצ - בוט ונניא קוחה םא .םיינוליח ידי לע

 בצמב םיליבק יתלבה םיטביהה תא קלסל איה הזה רדסהה תורטממ תחא .ותוא דבכל ךירצ –

 הבחר המכסה היהת תוחפלש לבא ,תולבגה םנמא וב הנייהתש בצמל עיגהל ןויסינ ךותמ ,םייקה

 .ןתקדצה לע

 ןויסינ םושמ הב ןיא תיטופיש הערכהל םיאתמ ונניא הלאכ םיניינעב תוקולחמה יפוא יכ השגדהה

 םניאש םיישק רותפל הסנמ טפשמ תיב רשאכ .ךפהל .טפשמה תיב לש וחוכב וא ודמעמב עוגפל

 ןיב תוברת תומחלמ 71 .ונויסינב חילצמ ונניא אוהו ,עגפנ ודמעמ – תיטופיש הערכהל םימיאתמ

 "קנרא ןיאו ברח ןיא" טפשמה יתבלש ינפמ רקיעב ,תיטופיש הערכהל בוט אשונ ןניא תוליהק

 םיצנה םידדצל םא קר הנשממתת הלאכ תוטלחה .םהיתוטלחה תא ףוכאל םילוכי םניא םהו

 יכ רוכזל ךירצ .)ןלכסלו תוטלחהל דגנתהל ידגנ ץירמת םהל היהי אלו( תאז תושעל ץירמת היהי

 תונגפה וא תותיבש ירחא קר תוערכומ – ידמ תובר – ונלש םיירוביצה םייחב תובר תוקולחמ

 תידסומה הטלחהה םע תויחל רשפא םא קר םיערכומ תבשה יקבאמ יכ דמלמ ןויסינה .תוכשוממ

 תיבל בוט ,תוחוכה ןזאמב הבר הכ הדימב היולת ןאכ תוטלחהה תונימאש ינפמ אקווד .תלבקתמש

 םהבש םיבצמל ומצע תא סינכהל אל – תונורקע יפ-לעו ןידה יפ-לע קוספל ןומאה – טפשמה

 "תינורקע" הטלחה ןיב וא ,חטשב חוכה ןזאמ ידי לע תבתכומה הטלחה ןיב רוחבל ךירצ אוה

 תמצמצמ איהש ךכב טפשמה תיב לע הנגמ ונלש העצהה .ףכאיהל לכות אלו תוממוקתה ררועתש

 "חותפ לכה" – צ"גב תבוגת הלבקתנ אלש דע יכ בושחל הייטנה תאו ,וילא ונפי םהב םירקמה תא

 .הנותנ תושרהו

 רמול אל תסמונמ הרוצ ילוא( תויביאנ ךותמ יתלעפ הז אשונב יכ ייפלכ ונעט םינדשחו םינקפס

 םירבדה לש יעבטה ךלהמה ןכש ,)אטבל הרומא ינא ותוא רוביצל תונמאנ רסוח ףא וא ,תושפיט

 היצמיטיגל תתל אוה ,הז ןועיט יפל ,ןאכ השוע ינאש המ לכ .תבשב תוליעפ שפוח תבוטל אוה

 םיקידצמ ילואש ,םיגשיה לע עיבצהל הלוכי ינא ,םימדוקה םיאשונב .תושדחו תופסונ תולבגהל

.הקיחש קר שי – ןאכ .םיישפוח לש הרומג תוריחמ ןהל יתמכסהש תויטסה תא

 תרזוח ינא ,תישאר .רשפא יא םולכ אלב הרוטפ לבא ,התסיע לע דיעת תימותחנש יוצר אל םנמא

 ,המכסהה םצעב אלא ,םירדסהה ןכותב וניא הזה ךלהמה לש יזכרמה גשיהה ייניעב :תרמואו

 ,דחי םייח לש םיניינעב תוקולחמ בושיי לש ךרד תייוותהב .המכסהה תרגסמ לש התריציב טרפבו

 .תונורקע ללגב קר םהב תובשחתהמ תוענמיה ךותמ אלו ,תויושיגרו םיכרצ ןיבהל ןויסינ ךותמ

 תספתנה ,תבשה לש תירוביצה התומד לע חישה םא תרכשנ אצת קר תילארשיה הרבחה ,ימעטל

 אלשמ ,רבד לש ופוסב .תירוביצ הדעו תועצמאב רתפיי ןיינעה יכ ומצע טפשמה תיב שקיב ןליא רב ןיינעב ,ןכאו 71
 בוחר אשונב הדעווה לש תוצלמהה תא םצעב הפקיש ותקיספ םלוא ;טפשמה תיב קספ ,המכסהל עיגהל הדעווה החילצה
 .)הילע םיצילממ ונאש ,תבשב תירוביצה הרובחתה תא דסמל החילצה אל יכ םא( ןליא-רב
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 לש רושימב אלא ,טרפ תויוכז לש רושימב אל להנתי ,םידוהי לש ףתושמ יתוברת ביכרמ ייניעב

 עצומה רדסהב שי ןיינע לש ופוגל םג ,תינש .תפתושמ תיתוברת תוהז םייקל ןוצר לש תוכלשהה

 תבש תרימש יניינעב תוקולחמה יכ הרהבהה אוה ןושאר גשיה .םיינוליחל םג שממ לש םיגשיה

 יניעב םג ,לארשי תנידמ .תווצמה ירמוש לש תדה שפוחל תועגונ ןניאו ,יתכלה ןיינע ןניא לארשיב

 ינש גשיה .תבש תרימשל תשרדנ הנניאו ,הכלה תנידמ הנניא ,תידוהי הנידמ היהתש הצורש ימ

 רומשל םישנא לע תופכל םידעוימ םניא תבשה ירדסה יכ המכסהה לע תשרופמה הרזחה אוה

 שפוחל יאכז יטרפ בכר ול ןיאש ימ םגש ןורקיעל המכסהה אוה ,ינשדחו ,ישילש גשיה .התוא

 יוליב תודסומו תודעסמ לש תוליעפש ךכב תשרופמה הרכהה אוה יעיבר גשיה .תבשב העונת

 ביבח ןורחאו .תבשה םוי לש דחוימה ויפוא ללגב תשקבתמ איהש אלא ,גירח ןיינע הנניא תבשב

 תמיוסמ הנוכשב וא םיוסמ בושייב תבשה תומד ןיינעל תוטלחה לש הרבעהה - ישימח גשיה –

 תא םישועש ,םייטילופ וא םייתד םידסממ ידיב םידקפומ ויהי אלש ךכ ,םהיגיצנו םיבשותה לא

 .וב רופחל םודרק תבשה

 תולבל םויה םהל שיש וזמ רתוי הבר תוריח םיינוליחל רשפאי ןאכ עצומה רדסהה ץומיא ,יתעדל

 תבש תויגוסב תירוביצה תקולחמה תדימש ךכל איבי רדסהה ,ףסונב .םנוצרכו םכרדכ תבשה תא

 תא תרחא תצק ןגראל םנמא ךרטצי ינוליחה םדאה .םויכ תמייקה וזמ הברהב התוחפ היהת

 .ורכשמ הברהב ןטק הזה חרוטה לש ודספהש יל הארנ לבא ,ולש תוינקה

ד"סב

ןדמ בקעי - רבסה ירבד
     

אובמ .1

 השולש תבשל תויהל םייושע ינוליחה רוביצה יניעב .םירורב יתדה רוביצה יניעב תבשה יכרע .א

:םהמ קלח וא םיכרע

 - דבוע לכל החונמ םויב ךרוצה ."ךומכ ךתמאו ךדבע חוני ןעמל" קוספב ןומטה ךרעה )1  

 ןמז שידקיו ,הסנרפהו ףסכה רחא ץורמה ןמ וב רוצעל לכוי םדאש ,עובקו ןגרואמ החונמ םוי

 .וירבח םעו הקוחרהו הבורקה ותחפשמ םע תויהל

 ,תיתד תוהזל אקווד ואלו ,ללכב תידוהיה תוהזל יזכרמ יוטיב םלועמו זאמ התייה תבשה )2  

.ךכמ החיל סנ אל םויה ףאו

 ,הדסוויה זאמ לארשי תנידמב ינוליחה רוביצל יתדה רוביצה ןיב תקולחמ עלס התייה תבשה )3  

 אשונב והער תארקל רוביצ לכ תכילהו ידדה רותיו .ןאכלו ןאכל הב תונומטה תויושיגרה לשב

.תילארשיה הרבחה לש שדוחמ יוחיאל חתפ תויהל יושע תבשה

 הניחבמ תוחפל ,לטבל םילוכי םניא ירוביצה רושימב תבשה לש המויק יכרעש ,ונילע םכסומ .ב

 רחא םוחת לכבו תבשב ותנומאו וכרד יפ-לע גוהנל טרפה שפוח דוביכ יכרע תא ,תישעמ

.תקולחמב יונשה

 םהיניב תויופידע ירדס דחא דצמ עובקל ךרוצהו ונלוכל םיבושחה ,םינוש םיכרע ןיב הריתסה .ג
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 תונורקעה תעיבקל סיסבה םה ,יוטיב ידיל םלוכ תא איבהל רשפאה לככ תוסנל ינש דצמו

.ןלהל םיאבומה םיישעמה םירדסהל תועצההו

 לשו תורחא וא ולא תוצובק לש םיילכלכ םיסרטניא לע םיפידע תבשה יכרעש ,ונילע םכסומ .ד

 אלש ,ונילע םכסומ ןכ ומכ .ףסכ רובצל ידכ תבשה לש הדוחיי תא לצנל םיסנמה םיטרפ

 ירוביצה המויק ינפמ ןיטולחל וחדיי תבשה םויב טרפה לש ותויחונו ותחוורש ,שורדל ןתינ

.תבשה לש

 הריתסבו דוגינב הבר הדימב םידמוע תבשב והשלכ תוריש לבקמה טרפה לש ותויחונו ותחוור .ה

 תורשה ןתונ .)קושה תוחוכ לשב ,וחרוכ לעב םיתיעל( תורישה ןתונ טרפה לש ותויחונו ותחוורל

 ותחפשמ םע תויהל ונוצר לשב םאו ותנומא לשב םא ,תבשה םויב אקווד החונמו שפוחל קוקז

.וז הריתס םע םג תויחל ךרד אוצמל וכרטצי וניתונורקע .הב אצמנ אוהש הרבחב וא

ךמסמה יטרפ .2

 -תבשה תחונמב הלודג העיגפ תועגופ ןניא הז ףיעסב תועצומה תולבגמה ,ונתעדל :2 ףיעס .א

 תולבגמה םנמא .תידוהיה הכלהה תא םאות וניאש יפוא םתחונמל תתל םינינועמה ולא לש םג

 תונורקעב ונעבק רבכ םלוא .תוצובק לש וא םידיחי לש םיילכלכ םיסרטניאב תועגופ ףיעסבש

 תרוסמה ירמושב שממ לש העיגפ עוגפל אלש ןוצרה ,תבשה לש היסהרפה תומדש ,ונתוא םיחנמה

 תולבגמה הנרסות םא עגפיהל תולולעה ,תבש ירמוש םיאמצע לשו םיריכש לש םהיתויוכזו וניניבש

 .וניניעב תופידע - ל''נה

 רודישה תושר תמגוד ,תבשב םידבועה םיתורישהו םילעפמה תא טירפהל ונילע הבוח ,יתפקשהל

 ,תבש ירמוש םג ול םיפתושש ,יתלשממ ןומימש ידכ ,תאז .תאזכ היהת םא תירוביצ הרובחת וא

 יוארה ןמ הז ןיאו ,הכלהה יפ-לע תבשה תרימשב רוריבב עגופ הז רבד .תבש לוליחל םורגי אל

 יניינעב הדבכהו ,ךכב ינוליחה רוביצב העיגפ לכ ןיא ,דועו תאז .תווצמו הרות ירמוש לע ותופכל

.התכלהכ תבשה תא רומשל תווצמה ירמושל רשפאל ידכמ הלודג הניא ,ךכב הכורכ ילואש ,להונ

 -דחא דצמ .יוליבו רודיב לע קוחה תולבגמ תא ונתעצהב ונרסהש ףא ,תבשב רחסמ ונרתה אל

 זכרל ותלוכיב ,ולש טרפה שפוח תא ןכו דבועה לש ותחוורו ותויחונ יכרע תא רחסמה אטבמ

 ינתונ לש םהיתויוכזב עגופ אוה - ינש דצמ .ותחפשמ ינב םע ןהילא תאצלו ,תבשב ויתוינק תא

 .הדובע אוצמל ושקתיש ,תווצמ ירמוש םישנא לש ןכו ,החונמ םויל םיכוז םניאש ,םיריכשה תורישה

 תוחוכ ידי-לע םיבתכומ ךא תובשל םינינועמה םיאמצעה לש םהיתויוכזב רחסמה עגופ ןכ-ומכ

 .תבשה לש יתרוסמה הנויבצב םג עגופ אוה ,ןכ ומכ .תבשב דובעל ישפוחה קושה

 םיסרטניאה םיספות ןאכ .רודיבה םוחתב רשאמ הנוש רחסמב םידגונה םיכרעה ןיב סחיה

 ימ לע תינסרה ךרדב ולעפי קושה תוחוכ תעפשהו תורחתה םרוג .רתויב בושח םוקמ םיילכלכה

 דיקפת ןכלו ,םייקה ןמזה תא אלמל יוליבה לש ודיקפתש דועב ,ןכ ומכ .תבש רומשל ץופחיש

 ודעונ אל ןמצע דצמ תוינקה ירה ,יונפ ללחכ תבשה הרתונ ןיידע ירהש ,לבגומ לוחה ימיב ויפילחת

 ןהל אוצמל ןתינו ,השיכרהו תודייטצהה ךרוצל אלא יונפה ןמזה ללח יולימ ךרוצל ללכ ךרדב

.תבשב ןניאש ,החפשמל תופתושמ יאנפ תועש לש תונורתפ

 ירחוס לש םתוכז תא םיחפקמה ,םיצוביקב רחסמ יבגל םג םינוכנ םירכזנה םיללכה ,ונתעדל

 -לילג ,םייפש ,לחר תמרכ םיטעמ אל םיצוביק לש םתבריק רואל רקיעב ןוכנ הז רבד .םירעה
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 תמרוגו םיקוחר תברקמ תיטרפה הרובחתה תולק .םירעב רחסמה יזכרמל םירחא םיברו שעג ,םי

 תולובג םישל תלוכיה יא תא םג ןובשחב איבהל שי .םיעצמא ירסחל םיעצמא ילעב ןיב לדבהל

.ץוביקל ץוביק ןיב ךכב

:אוה יתעדל םיאתמה חוסינה

 לוח םתבש תושעל אלש תוחפל וא ,תבש רומשל םינינועמה לארשיב םידבועה םה םיבר :3 ףיעס .ב

 ירמושב םג אלא ,םיקהבומ תווצמ ירמושכ םיהוזמה םישנאב קר רבודמ ןיא .הדובעל תאצלו

 .תוישיאו תויתרבח ,תויתחפשמ תוביסמ החונמה םויל םיקוקזה םישנאבו תיקלח תרוסמ

 לע רובגל םילולע הסנרפ תסיפ לכ לע השקה קבאמהו טרפה לש םיילכלכה םיסרטניאה

 יפל לועפל אלש םישנאה לע תופכלו ,הז ףיעסב םירכזנה תבשה תא רומשל םילוקישה לכ

 רשפאת אל - ןתינש לככש ,הקיקחל גואדלו ,ךכל םירע תויהל ונילע .םהייח ךרדו םתנומא

 תויונח ,תירוביצ הרובחת( הז ךמסמבש םיברה הדובעה ירתיה .תבשה ירמוש לש םחופיק תא

 לש םהיתויוכז לע רומשתש ,תינדפקו הרומח הקיקחב ונתוא םיבייחמ )'דכו םינואיזומ ,תלוכמ

.ישפוחה קושבו הדובעה קושב תבשה ירמוש

.ליעל וחפקתנש םיילכלכה םיסרטניאל ,יקלח תוחפל ,ןורתפ תתל ונלדתשה 7 ףיעסב .ג

 םויב האנההו יוליבה תא תבש ירמוש םניאש םישנא ינפב םוסחל אלש יוארה ןמ :4-5 םיפיעס .ד

 תללוחמ וזש לע ,תבשה ירמושמ רעצ תעינמ .םייסיסב םיכרצ תשיכר ןכו יעובשה םתשפוח

 עיגהלו ,תבשה לוליחו יוליבה ירוזא תא זכרל ץמאמה תא וניניעב הווש ,היסהרפב םהיניעל

 ונעבקו ,תבש ירמוש םירחוס לש םהיתויוכז תרימש לע ונדמע הז ףיעסב םג .המכסהב ךכל

 הנונרא םולשתב ירהש .הבוטל םתולפהל אלש ידכ ,רחא התיבש םוי תבשב םיחותפה םיקסעל

 הז לומ הנותחתה לע איה עובשב םימי השש חותפה רחסמ תיב לש ודי ,םיווש תוריכש ימדו

 .םימי העבש חותפה

 ללכב הרובחתה אשונכ תבשה אשונב תקולחמ ינועט םיאשונ טעמ שיש המוד :6 ףיעס .ה

 םייטרפ הרובחת יעצמא ירסח לע תלטומה הלבגהה - דחא דצמ .טרפב תירוביצה הרובחתהו

 תבשה תא השוע תוצוח שארב םיסובוטוא לש תטלובה היסהרפה - ינש דצמ .דאמ הלודג

 ירמוש לש םהיתושגרב עוגפלו םביל תא ביאדהל ידכ הומכ ןיאו ,רומג לוחל םיברה תושרב

 הרובחתה תורבח :דועו תאז .תידוהיה הנידמל והשלכ יתרוסמ ןויבצב םיצפחה ולא לשו תבש

 ירמוש םהיניבו ,םיבר םידבוע תוקיסעמ 'דגא' - תימואלה הרובחתה תרבח רקיעבו ,תירוביצה

 דובעל ץחל לעפוי ולא םידבוע לעש ,ךכב קפס ןיא טעמכ .)הפיכ ישבוח אקווד ואל( םיבר תבש

 הדובע אוצמל ושקתי תבש ירמוש םישדח םידבוע .תיקלח תוחפל ,םתסנרפ חפוקתש וא תבשב

 הובג ,םתסה ןמ היהי תבשה רכש רשאכ ,תופסונ העסה תורבחבו דגאב םישדחה קושה יאנתב

 .לוחה םוי לש יסחיה ורכש תא תיחפי ףא ךכבו ,לוח םויב רשאמ

 אטבלו לעופה לא ואיצוהל תלוכיב רקיעב אלא ,ומצע קוחב קר וניא תבשה לש התומד ןחבמ  .ו

 תרמוחל םאתהב קסעה ןוישר תלילש ידכ דע יתעדלו ,םיברה תושרב וב רמאנה חור תא

 םיחקפ ועיגהש תעב ,לאומש ןגב עריאש המב יוטיב ידיל אב םויה םוגעה בצמה .הרבעה

 וכוה םיחקפה .קוחל דוגינב תבש ולליחש םיקסעל ת"וחוד םש םושרל םינפה דרשממ םיזורד

 .הינשב םשל אובל ובריסו םוקמה תא ובזע ,םוקמב ויהש תבשה יללחמ ידי לע תוצרמנ



לארשיב םיישפוחו תווצמ ירמוש ןיב השדח תיתרבח הנמאל דסמ

832

ז הרודהמ
ינמ

 ,ת
בש

 ט
ת

ש
וני ,ג"ס

 3002 רא

 וירמושו קוחהו ,הז הרקמב קוחה ירמוש לש םתנגהל רבד ושע אל קוחה תויושרו הרטשמה

.דבלב ריינה לע םימייקו ,םיזובמ ורתונ

.םמצע דעב םירבדמו ,םיטושפ םיפיעסה ראש .ז

1 תבשה ןיינעל רבסהה ירבד ילושב .3

.תונורקע השולש יינפל ודמע תבשה ןיינעב ונתעצה תא חסנל יאובב

 ,רובצה בלב הנומאה תעיטנ - הנמאה לש יתניחבמ ירקיעה דעיל תעגמ ידיש המכ דע רותחל .1

 המוקמ לע הנידמב םיישפוחל תווצמ ירמוש ןיב דעה תמחלמל ינסרודו ינחוכ וניאש ןורתפ שיש

 הנידמה תא ריתוהל הרטמב תאז תושעל .ותנידמב םעכ ונייח תיתשתב התשרומ לשו הרותה לש

 ותלוכיבו ונלש היסהרפב תבשה תומדב השונא היהת אל ןתינש המכ דעש העיגפבו תידוהי הנידמכ

.תבש רומשל טרפה לש

 רוסיא( םירחא ינפל לושכמו רוסיא תניתנ לש לושכמו רוסיאמ הנמאב לצניהל ידכ לוכה תושעל .2

.)'דכו הריבע ירבועל עויס ,'רוויע ינפל'

 םייחב תבש לש תילאידיאה התומד עקר לע קר אל תבשב וז ונתעצה תעיגפ תא ןוחבל .3

.תמייקה תואיצמה עקר לע םג אלא ,םיירוביצה

.םירבדה ליפכהל םעט ןיאו ,הנמאל יתמדקהב וילע יתבתכ :ןושארה ןורקיעה יבגל

 וא רתיה לכ הנמאב ןיא :רמואו הרצקב רוזחא .יתמדקהב יתבחרה וילע םג :ינשה ןורקיעה יבגל

 סיסב לע בתכייש בייחמ םכסה לכב ורהבוי ולא םירבד !תבש לוליח יפלכ תונחלס תעבה לכ

 ןישנועה יקוחבו תולבגהב התוברועמ תא םצמצל הלוכי הנידמהש ,איה הלש הרימאה .הנמאה

 טרפ הז לכ .תווצמה תרימש תא םהילע תופכל הדיקפתמ הז ןיאש םושמ ,תבש יללחמ יפלכ

 תוביסה ןמ תבשה תרימש תייגוסב ברעתהל ןוכנל הנידמה תאצומ םהבש ,ןלהל םירכזנה םירקמל

 ןטק רוביצ לש ףוחדה ךרוצל יתכלה רוקמ ריכמ יניאש םג םש יתנייצ .יתמדקהב תוטרופמה

 תווצמה לע הייפכ יניד לכ .לודג רוביצ לע ןישנוע יניד תועצמאב הכלהה תא תופכל ,תיסחי

 רומשלו הצרפה תא רוגסל רוביצה ללכ לש ךרוצבו ,רדג םיצרופה םידיחיב םיקסוע יל םירכומה

 םג .ךכמ הנוש ונלש תואיצמה .הריבע ירבוע ובריי אלש ידכ הרותה תרימש תומוח תומלש לע

 תאז השע ,םיברה הריבעה ירבוע לע תווצמה ירמוש לש םכרד תא הפכש יאנומשחה והיתתמ

 .ינחור ןוסאמ םעה תא ליצהל ידכ העש תארוהכ

 .תדמועו תמייק תירוביצה היעבה .תבשה לע ונתעצהב תקהבומ תיתכלה היעב ד''נעל ןיא וז הביסמ

 בושח ךבדנ התויהב ןהו הפוגל תבשה יבגל ןה דספהו חוור ילוקיש שאר דבוכב לוקשל ונילע הבו

.ךשמהב ןודא ךכב .הנמאה ללכ לש

 בוחרה :םירושימ ינשב רקיעב תדדמנ תמייקה תואיצמהש ,איה ונתחנה :ישילשה ןורקיעה יבגל

 תמוחב רדגה תוצירפו םיכוסכסה םיערכומ םהיפ-לעש ,טפשמה יתבב בצמהו לעופב היסהרפהו

 ןיבהל ידכ בושח טפשמה יתבב בצמה .הווהה תא ןיבהל ידכ בושח בוחרב םויה בצמה .תבשה

 יתבב קספנש המ לכ אל .'ה תא העד ץראה אלמתש םדוק דוע ,רצקה חווטב אובל דיתעה תא

.תוצוח שארב הלוליח תא םיבאוכה לאו תבשה ירמוש רוביצ לא רקיעב בתכנ רבסהה ירבדב הז קרפ 1
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 .רתוי ההובג האכרע תטלחהל לעופב עוציבה ןיתממ םיתעל .ונייחב דימ יוטיב ידיל אב טפשמה

 יערז תא הבוחב תנמוט ךא ,תשגרומ יתלבו תדדוב רדג תצירפ לש הרקמב ןידה קספ קסוע םיתעל

 רדגה תא דואמ רהמ טטומל הנטקה הצרפה הלולע ןויוושה ןורקע יפ-לעשכ ,דיתעל תונערופה

 תא םצמצל םינינועמ ונא ובש םכסה לכב ןובשחב ואיבהלו הז בצמ םג תוארל שי ןכל .הלוכ

.ןתינש המכ דע תבשה לש הנובלע

 טרפ ,ץראה יבחרב םילודגה םיבושייב םיברה תושרב תבשה לש הבצמ יבגל םישק םינותנ ידיב

 תירוביצה הרובחתה תומכ יבגל ךכ .תיסחי בוט בצמה םשש ,םילשורי םהבו םירופס תומוקמל

 ירמוש םיבושייה ינברש ךירעמ ינא .דועו םיחותפה רחסמה יתב לש םרפסמ ,תותבשב תלעופה

 בצמל בטיה םיעדומ - תרחא וא וז הדימב תרמשנ תבשה ןהבש תונוכשב םירגה םינברהו תבשה

 םיעדומ םוקמ לכב םינברה לכש חוטב ינניא ירעצל .םתיב לש תבש םוחתל ץוחמ ררושה השקה

 .הצריפה לדוגל ירמגל

 םינותנה ךא .תיחשמל הפ ןוחתפ ןתיל אלש ידכ ,ולא םיפד לעמ םינותנה תא טרפל הצור ינניא

.םגישהל ישוק ןיאו ,ןיינעתמ לכלו שרוד לכל םייוצמ

 רקיעבו טפשמה יתבב תבשה לש הבצמל םירושקה םינותנה ןמ המכב אקווד זכרתהל אופא יתרחב

 דבכ ריחמ שי ונתעצהלש עדוי ינא .הנכסה לדוג תא םהב שיחמהלו ,ןוילעה טפשמה תיבב

 יפכ דמעמ קיזחת אל איהש ,ששחה יבלב ןנקמ ךכמ רתוי .םיבר היתונורסחו תירוביצ הניחבמ

 תא יתלקשש רחאל ךא .םויה אוהש יפכמ רתוי בצמה תערהל הציפק שרקל ךופהתו ,איהש

 םלומו דיתעה ינפמ תוששחה תא םג יתלקש .העצהה תביתכ תנקסמל יתעגה תונורסחהו תונורתיה

 םינוליחה םע םכסהל עיגהל ידכ רבד םישוע ונא ןיא ובש דיתע ינפמ תוששחה תא יתדמעה

 ,רובס ינא .ןאכמו ןאכמ םידבכ תוששחה .םויה דע היהש יפכו ,םמצעמ לגלגתהל םירבדל םינתונו

.רתוי םיישחומו רתוי םידבכ - בצמה תראשהב תוששחהש

 הנמאה יקרפ יבגל יתגהנ ךכ .ץעוי בורב העושתו ,ילצא אקווד היוצמ הלוכ המכחה ןיאש ,יל רורב

.וטפשיו וארי .וימכחו וילודגו רובצה ינפל תאבומ וז העצה .דיתעב םג גהנא ךכו ,םויה דע

2 יטפשמה בצמה תריקס – תבש

החיתפ

 תבשה ןינעב קבאמהש ךכב ,תורחא הנידמו תד תולאשמ תדחוימ לארשי תנידמב תבשה תלאש

 תיברמ .רחא םוחת לכמ רתוי הבר תיתרושקת הדוהת לעב אוהו ,דאמ םיבר םישנא וכותל ףרוג

 ומכ ,טפשמה יתב תומלואבו תסנכה תמב לעמ רקיעב תונודינ הנידמו תד אשונב תוקולחמה

 לכב הנודינ ,םנמא ,תבשה .םייתד תודסומ וא הימדקאה םעטמ םיכרענש םינוש םיסנכב םג

 דבב דב ,ןכל .ריע לש הבוחרב םיללוחתמ תבשה ביבס םיקבאמהמ רכינ קלח לבא ,וללה תוריזה

 םיקבאמה לע ונמצעל ןובשחו ןיד תתל ונילע ,תבשה אשונב יקוחהו יטפשמה בצמה תניחב םע

.הז אשונב וללוחתהש םיבאוכה םיירוביצה

.ודי-לע אופא ובתכנ הז קרפ םות דעו ןאכמ םירבדה .ךכ לע ול הנותנ יתדות .רחש ןב ריאמ ידי-לע הבתכנ יטפשמה בצמה תריקס 2
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 ורואלו היסולכואה ללכ לע יתדה קוחה תא ליחהל ןויסנ ונשי הנידמו תד םוחתמ תורחא תויגוסב

 – תובשה קוח ;הכלהה יפ-לע קר ןיאושינו ןישוריגל השירדה :לשמל .םינוש םירקמ ןודלו ןוחבל

 הדימה תמאכ ,הז אשונב תיתדה הכלהב ריכת הנידמה יכ ,םייתדה םיגיצנה םינינועמ ויה ובש קוח

 העיבת העמשוה אל םלועמ .הנוש בצמה תבשב .םדאה לש תימואלה ותוכיתשה תקידבל הדיחיה

 ןיד הזיא וא ,תבש רומשל אוהש לכ םוקמב וא איהש לכ ךרדב ךרטצי טרפה יכ ,השירד וא

 ,וז הניחבמ .היסהרפה לשו תובוחרה לש םתומד לע ולוכ בוסנ תבשה לע קבאמה .תבשה ינידמ

 ילאיצוס ךרעכ הספתנ וז ןכש ,תבשה ךרעב ריכהל רוביצב רתוי הבר תונוכנ התיה ,חכווינש יפכ

 לארשי ורמששמ רתוי" תבשה לע םעה דחא לש וירבד םיעודיו .בושח ימואל-יתוברת ךרע תאשונכו

 ןמ ,ולא םירבדל תווצמ ירמוש לצא שיש תודגנתהה תורמל ."לארשי לע תבשה הרמש תבשה לע

 ןכומ הנש האמ ינפלש ישפוחה רוביצה היה המכ דע ,ךירעהל לכונש תנמ לע םתוא איבהל יוארה

.תובישח-בר ימואל ךרעכ אלא ילאיצוס סכנכ קר אל ,תבשה לש הכרעבו התובישחב ריכהל

הלחתהה

 דוע לארשי ץראב שדחה בושייה לש ותוחתפתה תליחתמ רתויב הבר בל תמיש הילא הדקימ תבשה תייגוס

 תקסעה ,רחסמו רודיב יקסע תחיתפ ןוגכ ,םויכ הז םוחתב ונל םירכומה םיביכרמה לכ .הנש האמ ינפל

 לע תבש תרימש לש איגוסה םג .אנד תמדקמ םימייק ויה דועו תירוביצ הרובחת ,תבשב םייתד םידבוע

 תוינידמה לש םיחנמה תונורקעה ועבקנ ףא וז הפוקתב .לצרה ימיב דוע הנודינ םידוהי רוביצ ישנא ידי

 ידרשמ םאה הלאשה לע תקולחמה הבוסנ תונויצה תישאר ימיב .לארשי תנידמ לש רתוי רחואמו תינויצה

 חרזמ ינב ויה םתיברמ ,םיבר םייתד םיליעפ ויה תינויצה העונתב .תבשב םיחותפ ויהי תינויצה העונתה

 םיכייש םינויצה םינקסעה לכ טעמכ ויה םש ,הינמרגב םימקוממ ויה העונתה ידרשמ תאז תמועל .הפוריא

 .תבשב תרחא וא תידרשמ תוליעפ םייקת אל תינויצה העונתה יכ זא רבכ עבקנ הנהו .ישפוחה הנחמל

 תבשה תייגוסב תורושקה תונוש תולאש ושענ לארשי ץראב ידוהיה בושייה חתפתהו ךלהש לככ

 תובשומב קוק ברה לש ועסמ תעב תמדוקה האמה תישארב רבכ .סומלופו תקולחמל דקומ

 םיבשייתמה לש תובוגתה יכ ןייצל יואר .תושדחה תובשומב תבשה תרימש תלאש הנודינ תושדחה

.היסהרפב תוחפל ,תבשה לש התומד לע רומשל תונוכנ ועיבה םהו תויבויח ויה

 ןורקיעה ,ללככ .םיינוליחל םייתד ןיב תבשה תייגוסב ךוכיח ידקומ רתוי ורצונ טדנמה תפוקתב

 הגאד ףא ביבא-לת תייריע .ידוהיה בושייה לע לבוקמ היה תבשב תירחסמה תוליעפה תתבשה לש

 ךוסכסה .תבשב תויונח לש ןתוליעפ תא עונמל דעונש ינוריע רזע קוח 3 ה"פה תונשב קקוחל

 .תותבשב ,לגר-רודכ יקחשמ דחוימב ,טרופס תויורחת לש ןמויק לע בסנ תבשה אשונב עודי רתויה

 הבותכה תונותיעב תועדוהו תונגפה תועצמאב תוצרמנ וחמ םייתד םיליעפ דוע ומעו קוק ה"יארה

 םויסל .תינויצה העונתהמ םיישפוח םישיא םהל וולנ ןאכ םג .תבשב םיקחשמה לש םמויק דגנ

 ץראב תידוהיה היסולכואה ברקב תבשה תרימשל תועדומ התיה המכ דע ,שיחמתש הטודקנא איבנ

 ךכ תעד לע תישענ הריכחה יכ תושרופמ עבקש ףיעס היה ל"קקה לש הריכחה יזוחב .לארשי

.תבש ללחי אל אוה הז ללכבו תודהיה תא תדגונש תוליעפ ותרידב םייקי אל רכוחהש

 .פ"רת תמודיק – תמדוקה האמה לש ה"פה תונש ןה ה"פה תונש .ירבעה ןיינמה יפ-לע םינשה תא תונמל ףידעמ ינא 3
 ן"ונה תונש :םג ךכ .9291 תוערואמ םה ,לשמל ,ט"פרת תוערואמ .םניינמ יפ-לע םירשעה האמב םירשעה תונשב רבודמ
.)םניינמ יפ-לע םירשעה האמה לש םיעשתה תונש :עמשמ( נ"שת תמודיקב םינשה ןה
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 .םינושארה םיירוביצה םיתומיעה ורצונ הנידמה תמקהל ומדקש םימיב יכ אוה ונירבדמ הלועה

 לש הכרעבו התובישחב ריכהל םינכומ ויהש ,םיבר םישנא ויה ישפוחה רוביצה ברקב ,תאז םע

 תושרב םהידעצ לש תמיוסמ הרצה ועמשמש ריחמ .וז הרכהב ךורכה ריחמה תא םלשל ףאו תבשה

.תבשב רחסמה רוסיאב יוטיב ידיל אבש יפכ ,םיברה

 דיחיה היה ובש ילפיצינומה יפואה לשב תבשה םוחת אקווד יכ ךכ לע דומעל שי תיקוח הניחבמ

 ןוגכ םימוחת ,תאז תמועל .תינוריעה הקיקחבו םיירוטדנמה טפשמה יתבב שממ לש ןוידל הכזש

 .הנידמה םוק ינפלש הפוקתב יתועמשמ ןפואב ןודיהל ויה םילוכי אל םביטמ ידוהי והימ תלאש

הנידמה תמקה

 ואצמנ תעכ יכ הדבועל טרפ וז היגוסב יתועמשמ רבד םוש התניש אל ךכ םא הנידמה תמקה

.תידוהיה הנידמה לש טפשמה יתבו תסנכה ,הז םוחתב תוששוגתהל תופסונ תוריז

 םעטמ חלשנש בתכמב .ווק-סוטטסה רדסהב דוע יוטיב ידיל האב תבשה אשונל הברה תושיגרה

 הכו ,ןושאר עיפומ תבשה אשונב ףיעסה ז"שת זומת ח"רב לארשי-תדוגא ישנאל ןוירוג-ןב דוד

 ןתמ ךותמ ןבומכ ,תבשה םוי היהי תידוהיה הנידמב יקוחה החונמה םויש רורב .תבש" :ונושל

 הרימאב ןייטצמ הז ףיעס "םהלש יעובשה גחה םויב תובשל תרחא תד ילעבו םירצונל תושר

 תמקה םע דימ ,הרהמ דע אובת הז ףיעס לש תיקוחה הרדסהה יכ תופצל היה ןתינ ,דבלב תיללכ

.הנידמה

 ימיש ךכ לע העדוה 3 'סמ ימשרה ןותיעב הלשממה המסריפ הנידמה םוק רחאל םיישדוחכ

 ועבקנ אל תאז םע .םירכומה לארשי ידעומו תבשה ימי ויהי לארשי תנידמ לש םיימשרה החונמה

.םיירוביצה םייחהו קשמה ירזגמ לכב הז קוח םשייל תנמ לע שממ לש תונקת םוש

 םיידוהיה םידבועה לש םתחונמ תחטבהב קר קסע )1591( א"ישת תנשמ החונמו הדובע תועש קוח

 סחייתה אל קוחה םלוא .תבשב ולוחי דבועה לש תיעובשה החונמה תועש יכ עבק הז קוח .תבשב

 תא חותפל ןינועמ היהש ,יאמצע .םיריכש לע קרו ךא לח קוחה .תבשה לש תירוביצה התומדל ללכ

 לש התלעפה יבגל קוחב רבד רמאנ אל ןכ ומכ .קוחה יפ-לע ןכ תושעל יאשר היה ,תבשב ותונח

 ימכסה יפ-לע ונודינו קוחה תרגסמל ץוחמ ורתונ םיבר םירבד השעמל .תבשב תירוביצ הרובחת

.ינויצילאוק םכסה לכל ופרוצ הנידמה תמקה זאמש ווק סוטטסה

 דרשמ ידי לע המקוה וז הצעומ .'תבשה ןעמל תירוביצה הצעומ'ה תמקהל איבה הז םינינע בצמ

 .תבשב קסע יתב תריגס ידי לע תירוביצ תבש תרימשל איבהלו תוסנל היה הדיקפתו ,תותדה

 תויריעל ורשפא תוירוטדנמה תודוקפה .תינוריעה הקיקחה היה הצעומה הלעפ ובש יזכרמה קיפאה

 הדעווה .תימוקמה תושרה תולובגב החונמהו הדובעה ימי תא ורידסיש םיינוריע רזע יקוח קקוחל

 .תבשב קסע יתב תחיתפ וענמיש ,םיינוריע רזע יקוח קקוחל תוימוקמ תויושר דדועל התבוחמ התאר

 הרובחתל עגונה לכב דחוימב ,תבשה לוליח יגוס לכ תא הענמ אל וזכ הקיקחש וילאמ ןבומ

.היסהרפב תבשה לש התומד לע רומשל העייס איה ךא ,תירוביצ

 קלחבו םיקיתוה םיבושייה לכב יכ ,קופיסב רטכש מ"י הצעומה שאר ןייצמ ,הנידמל ינשה רושעה עצמאב

 הדקמתה ובש ףסונ קיפא .תבשה תרימש תא םיחיטבמה םיינוריע רזע יקוח וקקחנ םילועה יבושימ רכינ

.הדובעה רש םעטמ רתיה ידי לע תבשב ודבעש םילעפממ םייתד םידבוע ירוטיפ היה תבשה תייעב
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 ךרואל שממ לש ןורתפ תווהל םילוכי םניא תוימוקמה תויושרה לש תבשה יקוחש רורב היה ,תאז םע

 תנשב המ תדימב םהל ןתינ הז רבד .'יצרא תבש קוח' ועבת הלשממבו תסנכב םייתדה םיגיצנה .ןמז

 םילעפמו תויונח חותפל ןיא יכ ףרוג ןפואב עבקנו החונמו הדובע תועש קוח ןקות וז הנשב .ט"כשת

 קוחל תוושל ושקיב תויתדה תוגלפמה יכ ןייצל בושח .תבש ירמוש םידבוע לע הנגה הנשי ןכו ,תבשב

 תאז םוקמב .תותדה רש היהי קוחה עוציב לע הנוממהש ,וצר ןה דחוימבו ,ידוהי-יתד יפוא תבשה

 קוחב רדסוה אלש ףסונ ןינע .הדובעה רש אוה ועוציב לע הנוממהש ,ילאיצוס יפוא לעב קוח לבקתנ

 הפיחב לעפות תירוביצ הרובחת ויפל ,ווק-סוטטסה רמשנ הז ןינעב .תירוביצה הרובחתה אשונ היה

.םיעוריאה ולהנתה ךכ אל םלוא ,תבשה ןינע םתחי הז בלשב יכ תופצל היה ןתינ .דבלב

םוסריכה

 ךלוה לארשי תנידמב תבשה תרימש בצמ יכ ,תורוהל התיה הרומא תיקוחה הרדסהה הרואכל

 קוידב ויה םירבדה ינפ יכ חיכוה ןמזה לבא ,תווצמה ירמוש לש םביל תולאשמ יפ-לע םדקתמו

 רצונ םינשה ךרואל .תבשה יקבאמב תיזכרמה תוששוגתהה תריז טפשמה יתב ושענ ,תעכ .ךפיהל

 םילוקישמ הלחתהב ,ישפוחה רוביצה תונעט ולבקתה תבשב םירושקה םינוש םינינעב ויפל בצמ

 הרבגו הכלה ןמזה תוברב ךא ,קוחה לש תמצמצמ תונשרפל םיעגונהו םיילמרופ םתונכל ןתינש

 .ומצעשכל הז אשונב הדמע עובקל טפשמה תיב לש ותייטנ

 הדמעמב יטופישה םוסרכה לחה ,החונמו הדובע תועש קוחל עצומה ןוקיתה לבקתנש םדוק דוע

 ןג תמר תיריע .ןג תמר ריעה לש החטשב קלד תנחת לועפל הלחה ח"כשת תנשב .תבשה לש

 ורערע הנחתה יליעפמ ,םנמא .הנושארה האכרעב העיבתב התכז ףאו הנחתה תא סונקל השקיב

 הניגב הביסה ,הרואכל .םרוערע תא לביק טפשמה תיב .ןוילעה טפשמה תיב ינפב הקיספה לע

 תירחסמ תוליעפ לע רסא ינוריעה רזעה קוחש םושמ התייה םרוערע תא ןוילעה טפשמה תיב לביק

 םילוע ןידה קספ לש ןיטישה ןיבמ .'תונח' חנומה תחת תלפונ הנניא קלד תנחת וליאו ,דבלב 'תונח'ב

 רוביצל תוריש ןתמ אוה םנינעש םיקסע תריגסל םוקמ ןיא יכ ,אוה םעמשמ רשא ,םיפסונ םינועיט

 הז היה יכ ומיכסה טפשמה תיב יטפוש לכ ,תאז םע .ונוצרכ תבשה םוי תא ריבעהל ץפחה ישפוחה

 4 .תבשב םיקסע לש םתריגס לע ורוי רשא תונקת עובקל ןג תמר תיריע לש התוכמסמ

 רתויה םיצ"גבה דחא םג שגוה 'החונמו הדובע תועש' קוחל ןוקיתה לבקתנ הבש ,הנש התואב

 תאילמו ,ןכ ינפל המ ןמז לועפל הלחה תילארשיה היזיוולטה .תבשה תרימש אשונב םימסרופמ

 רושיא הנועט התיה וז הטלחה .רידס ןפואב תבשב םג םירודיש םויק לע הטילחה רודישה תושר

 ,תבשה תסינכ רחאל ,יאנת לע וצ ןתנ ןוזנרב יבצ טפושה .התטלחה תא הבכיע וזו הלשממה דצמ

 רחאל דימ ,תבשה התואב דוע .תבשב םירודישה םויק תא רשפאמ וניאש ךכ לע ראודה רש דגנ

 לע צ"גבל ורתע רודישה תושר תאילמ ירבחמ השולש .הירודיש תא היזיוולטה הלחה ,וצה ןתמ

 .תבשב היזיוולטה תלעפה תא עונמל תנמ

 לבקתהל ול תרשפאמ הניא תבשב הדובעה יכ ,צ"גבב ןעט ,ןורימ החמש ברה ,ישארה רתועה

 היזיוולטה תלעפה יכ ,אוהו רתוי ינורקע ןועיט םג הלעה ןורימ ברה .תילארשיה היזיוולטב דבועכ

 .לארשי תנידמב תבשה תומדב העיגפ הניה תבשב

712 פ"ע ואר 4 / .343 )2(בכ ד"פ ,י"מ דגנ מ"עב סקמארזי 86
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 וניה רתועה יכ קומינב הריתעה תא וחד )רטסיק דגנ ןוזנרב ,יודנל ,ןמסוז ,טנרגא( צ"גבה יטפוש

 המויקמ תורישי עגפנ םנמא אוה יכ חיכוה אל רתועה תורחא םילימב .הז ןינעב 'דמעמ רסח'

 תינורקעה הלאשב הדמע תטיקנמ וענמנ םיטפושה ןאכ םג יכ ,שיגדהל בושח .תבשב היזיולט לש

 טנרגא טפושה ,םנמא .'םיילמרופ' םימעטמ הריתעה תא וחד תאז םוקמבו ,תבשה לש התומד לע

 וניא טפשמה תיב הז ןינעב יכ התיה ותנעט .תבשה לש התומד רבדב ינורקעה ןינעל םג סחייתה

 םוקמב ,ןכלו תכתוחו הרודס תיטפשמ הנשמ ןיא םייכרע םיאשונבש ,איה הביסה .ברעתהל לוכי

 תובכש לכ לע חרכהב תלבוקמ הנניאש ,תמיוסמ םיכרע תכרעמל קקזי אוה תויטפשמה תומרונה

 ןיא םיוסמ רוביצב וא םיוסמ םדאב שממ לש תחכומ העיגפ תמייק אל דוע לכ ,ןכל .הרבחה

 םייקתהל היה רומאש תוינוכמ ץורימ ןינעב צ"גבל תפסונ הריתע הלשכנ ןכ ומכ 5 .הריתעל םוקמ

 םינשה לש תצמואמה הקיקחה תלועפ ףא לע יכ רבתסה ,ד"מלה תונש תישאר םע .ןולקשאב

.תמסרכתמו תכלוה תבשה לש תירוביצה התומד ,תונורחאה

 עירכהל ןכומ ונניא טפשמה תיב .תואבה םינשב צ"גבב טולשיש ןוויכה ןמתסהל ליחתמ רבכ תעכ

 לעופב .םייטפשמה םיטביהה יפ-לע קר םינושה םיאשונב ןד אוהו תבשה לש התומד רבדב

 ,םינושה רודיבה תודסומ .הז 'הערכה רסוח' ידי לע תובר תעבקנ תבשה לש התומדש ,איה האצותה

 ןויבצ תולעב םירעב הליחתב ,תבשב םילעפומ עונלוקה יתב ןכמ רחאלו ,תוארטאיתה םשארבו

 היסולכוא הנשי ןהבש תופסונ םירעל העפותה טשפתת ךשמהב ךא ,ביבא-לת ןוגכ ,קהבומ ינוליח

.רתוי הבר תיתד

-F -ה יסוטמ תאבה היה ,תבשה אשונ ביבס ד"מלה תונשב רתויב רומחה רבשמה  .הצרא 51

 רצק ןמז ךותו הלשממהמ הז עקר לע השרפ ל"דפמה .תבשה תסינכ רחאל ץראב ותחנ םיסוטמה

 ךישמהל הרשפא םייתד-ןימי תלשממ לש התמקה .תסנכל תושדח תוריחב ועבקנו הלשממה הלפנ

 ם"מה תונש תישארבו תבש ירמוש םידבוע לע םיניגמה םיקוח וקקחנ .תאש רתיב תיתד הקיקחב

 עבתש ,ינוליחה רוביצב תיתועמשמ תוררועתה הלחה הז בלשב .תבשב לע-לא תוסיט וקספוה

.ונוצרו ותנבה יפכ תבשב תולבל ותוכז תא שממל

 הפוקתל דע .תבשב םינורטאית חותפל טהל המלש זאד א"ת תיריע שאר שקיב ט"לשת תנשב

 ךא ,לשכנ ט"לשת תנש לש ןויסינה .תותבשב רודיבו יוליב תומוקמ ללכ ולעפ אלש טעמכ וז

 לע קבאמב יתועמשמה הנפמה .א"תב םיבר יוליב תומוקמ חתפיהל ויה םידיתע םינש רפסמ ךות

.ם"מה תונש עצמאב לח תבשה לש התומד

הנפמה

 .ףירח דוגינב ודמע ם"מה תונש ,םלוא .תבשה אשונ ביבס יסחי טקשב וניפאתה 6 ד"מלה תונש

 ביבס םיקבאמה .תבשה אשונל דחאכ יתדהו ינוליחה רוביצה תועדומ דאמ הרבג הז רושעב

 לעמ תונודינה תויגוסב אל עירכהל ושרדנ טפשמה יתב ,תעכ .בוחרל וז הפוקתב ורבע תבשה

 םילכה לכב םישמתשמ םידדצה ינש רשאכ ,בוחרב תויוצמה תוישרפב אלא ,תונוש תוירוביצ תומב

.ינשה דצה דגנכ םתאחמ תא עיבהל תנמ לע םיירשפאה

782 צ"גב ואר 5 /  .733 )1(דכ ד"פ ,'חאו הדובעה רש דגנ ןורימ 96
.םיעבשה תונש 6
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 תיתד היסולכוא ריעבש ףא לע .הוקת-חתפ ריעה שארכ ןהכל ירובת בד רחבנ ג"משת תנשב

 רחא אלמל טילחה ירובת .םייתד םיגיצנ הב ןיאש היצילאוק םיקהל ירובת חילצה )%04 -כ( הבר

 וירעש תא חותפל 'לכיה' עונלוק יליעפמ תא דדועו םיינוליחה וירחובל ןתנש תוריחב תחטבה

 7.הנידמב רוביצה לכ תא וריעסהש תבש תומחלמב חותפל תואה ןתינ .תבשב

 עונלוקל הכומסה הכרדמה לע תבש ליל ידמ תוינומה תונגפה ומיקתה םיכורא םישדוח ךשמב

 ךלהמב .הנידמה לש התומד תעיבקב ינורקע ןינע הז קבאמב האר םירובצהמ דחא לכ .'לכיה'

 ךלהמב הוקת-חתפל ישארה ברה לש ורצעמ םללכבו רתויב םישק םיעגר טעמ אל ויה תונגפהה

 דחא דצמ םייתדה םיניגפמה .רתוי תומילא תונגפהה ושענ ךכ הפוקתה הכראתנש לככ .הנגפה

 לש תונגפהה ולחהש רחאל םיישדוחכ .תויוביחתהו םימכסה ואלימ אל רחאה דצהמ הרטשמהו

 ורהנ ץראה יבחר לכמ .ינוליחה רוביצה לש תונגפהו חרוא יעפומ םייקתהל ליבקמב ולחה ,םייתדה

 .הוקת-חתפב ינוליחה רוביצה תא קזחל ואבש ,םיאקיטילופו חור ישנא ,םינמא ,םיינוליח םישיא

 .תונגפהה ךלהמב ירוביצה רדסה תרימשב קרו ךא טעמכ תבש תולילב הקסע הוקת חתפ תרטשמ

 ,ןומולוס ברה ,הוקת-חתפל ישארה ברה לש ורצעמ היה םהה םימיב רתויב םישקה םיעגרהמ דחא

 .הדרב יפר ק"פר הוקת-חתפ תרטשמ דקפמ לש ותורטפתהל איבה הז רצעמ .תונגפהה תחא ךלהמב

 רוביצה לש בלה תמיש לכ תא הוקת-חתפב תבשה תונגפה ודקימ רצק ןמז ךות יכ ןייצל רתומל

 לש התומד לע קבאמב למסלו לשמל השענ לכיה עונלוק .תימוקמה תרושקתה לש דחוימבו ץראב

 העיפשה אל תוריתעה לכ לש האצותה .ץ"גבל תונוש תוריתע ושגוה ףא םיעוריאה ךלהמב .תבשה

.םידדצהמ דחא ףא תדמע ולביק אל צ"גב יטפוש ןכש ,םיעוריאה לע ישממ ןפואב

 וחתפנ הכומסה ביבא-לתב .ןדעי תא תוגישמ אל ןהש היה הארנ ,תוכשוממה תונגפהה ףא לע

 תלעפהב וכישמה הוקת-חתפב וליאו ,ףצפצמו הפ הצופ אלב ,יוליב ידקומ תורשע תע התואב

 .'לכיה' עונלוקב תוליעפה השדוח םיצופיש ךרוצל יצחו הנש לש הגופה רחאל .תבשב עונלוקה

 תואצות .רצק ןמז ךות העווג איהו רתוי הכומנ התיה יתדה רוביצה דצמ תודגנתהה תמצוע ,תעכ

 תערכמה התיברמ תא וילא םתרש ,המצוע בר ירוביצ קבאמ להנתהש ףא לע יכ ודמיל קבאמה

.ץורח ןולשיכ קבאמה לשכנ ,תיתדה תודהיה לש

 רושקש המ לכב ץראה יבחר לכב תבשה תרימש הצרפנ לכיה עונלוק לע קבאמה ןולשיכ רחאל

 תורשכ תדועת קינעת אל יכ תישארה תונברה לש םויאה םג .םינוש םיגוסמ יוליב תומוקמל

.תבשב הפק-יתבו תודעסמ חותפלמ םיקסע ישנא עיתרה אל תבש םיללחמה תומוקמל

 ,ינוליחה רוביצה תא םג ומכ ,יתדה רוביצה תא ודמיל 'לכיה' עונלוק ביבס קבאמה לש תואצותה

 המויק ףא לע ,יתדה רוביצה יכ רבתסהש ,אוה בושחש המ וננינעל .תבשה אשונב רתויב בושח קרפ

 ךמתסהל לוכי אל ,תודחא תלשממ ןיפוליחל וא םייתד תולוק לע הנעשנש תינמי הלשממ לש

 םילימב .שממ לש תואצות בינמ וניא ,אוה ףא ,ירוביצה קבאמהש ,רבתסה .תסנכה תקיקח לע

 ןחבמב דומעל לגוסמכו יאדככ חכוה אל תירטנמלרפ תוליעפב עקשוהש ברה ץמאמה ,תורחא

 םיצחל ולומ ורזעי אל ,ותנבהכ תבש ללחל ונוצר לע שקעתמה ,לודג יד רוביצ ונשי רשאכ .בוחרה

 .טפשמה יתב ףאו בוחרה יקבאמ ,םייטילופ

-דניקטוג 'נ לש הרמאמב ואר םייתרושקתהו םייטילופה ,םיירוביצה היטביה לע לכיה עונלוק תשרפ לש םוכיס 7
 יסחי – דחיב תויחל :ךותב( "08-ה תונש לש לארשיב םיינוליח-םייתד יסחיל םוטפמיסכ 'לכיה' עונלוק תשרפ"ןלוג
.)07 'מעב םילשורי ,א"נשת ,יחיבא ,)ןמביל י"צ :ךרוע( תילארשיה הרבחב םיינוליח-םייתד
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 ילעב דצמ תוריתע ושגוה תיטפשמה הריזב .םידקומ ינש ביבס תבשה יקבאמ ולהנתה ךליאו התעמ

 בוחרב להנתהש ירוביצ קבאמ היה ינשה דקומה .תבשב םהיקסע תא חותפל ושקיבש ,םיקסע

 .םילשוריב תבשב העונת יריצ תריגס לע רקיעב

יטפשמה קבאמה

 תוליעפ םג םהב תמיקתמש יוליבו רודיב תודסומ .בצמב הפרחה הנשי ךליאו 8 ם"מה תונש ףוסמ

.ץראה יבחר לכב םיחתפנ תירחסמ

 ידי לעו םיינוריעה רזעה יקוחב השבוגש תבשב הדובע תעינמ לש תיקוחה הרדסהה הרואכל

 םלוא .םתחיתפ תא עונמל םירומא ויה 'החונמו הדובע תועש קוח'ב וסנכוהש םינושה םינוקיתה

 ידי לע ןיד קספ ןתינ ז"משת תנשב .ולא םיקוחב רבוגו ךלוה םוסריכ ונשי 08 -ה תונש ףוסמ לחה

 תריגס יכ התייה תטפושה תקמנה .תבשב קסע תיב חותפל ריתהש ,הי'צקורפ הליא ר"ד תטפושה

 ןכש קוחה ןחבמב תדמוע הנניא התע דע לבוקמ היהש יפכ ינוריעה רזעה קוח חוכמ קסע יתב

 לש התדובע ןוימטל הדרי ךכב 9 .תסנכה לש הקיקח לע ןעשנ ונניא הז ןינעב ינוריעה רזעה קוח

 רחסמ וענמיש ,םיינוריע רזע יקוח תלבקל ף"כה תונשב הלעפש ,'תבשה ןעמל תירוביצה הצעומה'

 לעופב ךא ירוביצה חוכיוב ושאר תא סינכהלמ ענמנ ןיידע טפשמה תיב ,הז בלשב .תבשב םיקסעו

 .הז םוחתב הקיקחה לכב םג ומכ ווק-סוטטסב םימסרכמה תבשה אשונב םימידקת ועבקנ

 ורקיעש הכמסהה קוח לבקתנ א"נשת תנשב .וז הצריפ םותסל תנמ לע ולעפ םייתדה תסנכה ירבח

 לש ןידה קספ תא ףוקעל וסינ וז ךרדב .תד יאשונב םיינוריעה רזעה יקוחל יקוח סיסב ןתמ

 לע אלו תסנכה ידי לע םירדסומ תויהל םיכירצ תדבש םיניינע יכ עבק רשא ,הי'צקורפ תטפושה

.תויריעה ידי

 ינפב רכס תווהל םילוכי םניא וללה םייקוחה םיכלהמה םג יכ רבתסה 01 ן"ונה תונשב ,םנמא

 לש הז בלשב .תבשה תרימש הנינעש הקיקח לכ דגנכ ,תיטפשמה תכרעמה ךותב לחש ףחסה

 התומד תלאשל ביבסמ תיכרע העיד תווחל טפשמה יתב םג ולחה אשונב ירוביצה סומלופה

.תיטרקומד הנידמב ,ללכב תדה לש םג ומכ ,תבשה לש המוקמו

 תועיסה ןיב םתחנש ינויצילאוק םכסה .הינתנ ריעב לועפל עונלוק יתב ינש ולחה ג"נשת תנשב

 ריעה לש המוחתב לעפוי דחא עונלוק תיב קר יכ חיטבהל היה רומא ריעה שאר ןיבל ריעב תויתדה

 הנוכשל הברקב יוצמ היה ,רגסיהל היה רומאש עונלוקה יכ הדבועה רואל דחוימב ,םיינש אלו

 רוגסל תנמ לע התוכמס תא ליעפהל השקיבו םאתהב רזעה קוח תא הנקית ןכא היריעה .תיתד

 ןיעמ תוריתעב םיסונמה לאמשה יפוג לכ םמיעו עונלוקה ילעב .'ןורשה ןוינק'ב לעפש עונלוקה תא

.צ"גבל ונפ ולא

 רזעה יקוח לכ וקקוחש רחאל דחוימב ןתיא היה הינתנ תייריע לש יקוחה סיסבה ,הרואכל

 רחא ןינע טפשמה תיב אצמ םעפהש אלא .ופקותל סנכנ הכמסהה קוחו שרדנכ םיינוריעה

 .תבשה לש הדמעמב יתועמשמה תוחיפה לע דמלמש ינורקע ןינע והזו וב תולתיהל

.םינומשה תונש 8
1743 פ"ת ואר 9 / .562 )'ב( ח"משת מ"פ ,'חאו ןלפק 'נ י"מ 78
.םיעשתה תונש 01
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 קוח ןיב תושגנתה הנשיש תמיא לכש ,ינורקע ןפואב עבק ,רגמש ריאמ ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ

 לש תמיוסמ הרצה קר אלא ,טרפה תויוכזב שממ לש העיגפ ןאכ ןיאש וליפא ,טרפה תויוכז ןיבל

 ןהל שי טרפה תויוכז תורחא םילימב .רתויב םצמצמה ןפואב קוחה תא שרפל שי ,ולא תויוכז

 םוקמכ ורידגהל ןתינ עונלוקה תיבו ליאוהש התיה תועמשמה וננינעל .םיקוח לש תונשרפב תופידע

 רוביצלש ףא לע תאזו .ותלעפה תא עונמל םוקמ ןיא ןכ לע 'תיתוברת תוליעפ' וב תעצבתמש

 העיגפה םצע איה היעבה רגמשד אבילא .תיסחי ןטק קחרמב רחא עונלוק תיב ונשי יתינתנה

.עונלוקה תיב תא ליעפהל ןתינ ןכלו ,טרפה תויוכזב

 םויק ורשפיאש םיינויצילאוק םימכסה ויהש ףא לע יכ ,איה וז השרפ ךותמ הלועש תפסונ הדוקנ

.ןינעב הערכהה תא טפשמה תיב הז הרקמב ףידעה תאז לכב ,ינוליחה רוביצל יוליבו רודיב לש

 לש התנוהכ תפוקת ךלהמב .הנורחאל ךא המייתסנש השרפ לע ריעהל יואר םירבדה ילושב

 הדוהתל התכז דרשמה לש ותלועפ .ס"ש ידיב החוורהו הדובעה דרשמ דקפוה והינתנ תלשממ

 םידבוע וקיסעהש קסע יתב יפלכ םייזורדה תבשה יחקפ תא ליעפה זאד הדובעה רש רשאכ הבר

 הלעפוה ףא םיתיעלו ,ינוליחה רוביצה דצמ תומעזנ תובוגת הררוע םתוליעפ .תבשב םיידוהי

 תבשה יחקפ יפלכ תיזיפ תומילא הלעפוה אל םהבש תומוקמה דחא .םיחקפה דגנכ תיזיפ תומילא

 םג תיליע תרצנב תלעופ וז תונח .'מ"עב רטנס טיינ דוג' היה ת"וחוד םושרל תורשפאה םהל הנתינו

 דבועה .ותוהזל סחיב ןהו וישעמל סחיב ןה םידבועה דחא תא רקח תונחל עיגהש חקפה .תותבשב

 לע .תבשב םיתיעלו ישיש םויב םיתיעל לח ולש החונמה םויו ,תונחב דבוע אוהש ,ךכ לע ריהצה

 השגוה ויתובקעבו ,ח"וד חקפה םשר ,תבשב דבוע אוה יכו ידוהי וניה דבועה יכ וז תודע ךמס

 תיב ינפב םיימעפ ןודינ ןינעהש רחאל .הקיסעמה הרבחה דגנ הדובעל ירוזאה ןידה תיבל העיבת

 11.המשאהל סיסב ןיאש ןידה תיב עירכה הדובעל יזוחמה ןידה

 תדמוע התיה העיבתה וליא יכ תושרופמ עבק אוה .ומצע קוחב לוספ אצמ אל ןכא ןידה תיב

 חיכוהל החילצה אל העיבתה וירבדל ,םלוא .םימשאנה תא בייחל םוקמ היה ןכא החכוהה לטנב

 ירבד יפ-לע .ידוהי אוה דבועה יכ התיה החכוה אלש תיזכרמה דוסיה תדבוע .דוסיה תודבוע תא

 יכ םיעדוי ונניא ,םלוא .םידוהי רובע קר החונמ םוי הווהמ תבשה יכ עבוק קוחה טפשמה תיב

 אל השעמלש הנעט טפשמה תיב תערכה .ידוהי ןכא אוה ,הדובעה חקפמ ידיב רקחנש ,דבוע ותוא

 הווהמ ונניא יוהיזה תדועתב םושירה ףאו ,ידוהי ןכא אוהש דבועה לש וירבד לע ךמסיהל ןתינ

 ולא תוארוה יפ-לע ,םלוא .הז ןינעב קוחה תוארוה לע ךמסנ טפשמה תיב יכ קפס ןיא .היאר

 תיב לש ותייטנ ,וזמ הריתי .ידוהי ןכא אוה ינולפ יכ תיטפשמ חיכוהל ןתינ דציכ ללכ רורב אל

.ליעל ונירבד תא תדדחמ קר ירטוזיאו ידדצ קיפאל טפשמה

 ןינעל םיעגונה םיקוחה תא ליעפהל אלש ,טפשמה יתב תמגמל ינוציק יוטיב הווהמ הז הרקמ

 ופקות אוה שלח המכ דע דמלמ םג אוה .םיילוש םיארנה םימרוגב תולתיה ידי לע ,תבשה תרימש

 .וחורכ ותרימשב םינינועמ םניא רשא םינשרפ ידיב ןותנ אוה רשאכ קוחה לש

41-8 ע"בד ;213 )3( 9991 )בע( קת ,מ"עב רטנס טיינ דוג 'נ י"מ 87-8/זנ )תרצנ( ע"בת 11 /  רטנס טיינדוג 'נ י"מ 79
.401 )2( 8991 )רא( קת ,'חאו מ"עב
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 21 ןליא-רב שיבכ

 דע יבטימה ןפואב םיגדהל ידכ הב שי ,וז השרפ .ןליא-רב שיבכ תורתוכל הלע ן"ונה תונש עצמאב

 התומדב קר אל העיגפל איבמ רבדהש דע תילארשיה תוירוביצב תבשה לש הדמעמ רדרדיה המכ

.ומצע תווצמה רמוש רוביצב ףא עגופ אלא תבשה לש תירוביצה

 תא רבחמה יזכרמ שיבכ הז היה רבעב .תוידרח תונוכש לש ןבילב םויכ רבוע ןליא-רב שיבכ

 וללסנש רחאל ,םויכ .תיברעמה הסינכהו ריעה זכרמ םע םילשורי לש םייחרזמ ןופצה היקלח

 יונישה דצב .תדמוע הניעב ותויזכרמ תאז םע ,שיבכה לש ותובישח הדרי ריאמ הדלוג תורדש

 שיבכ הז היה רבעב .ותוא תובבוסה תונוכשה לש ןבצמב גילפמ יוניש לח שיבכה לש ודמעמב

 .תוידרחה תונוכשה לש ןרוביעב רבוע שיבכה םויכ םילשורי לש ינופצה הלובג תא ןייצש

 בכר ילכ רבעמל שיבכה תא רוגסל תווצמה ירמוש םיבשותה םישקבמ ם"מה תונש ףוס זאמ

 קומינה .תבשק ןזואל םתאירק התכז אל והינתנ תלשממ לש התמקהל דע .םידעומבו תותבשב

 הנוניכ םע .שממ לש הפולח ול ןיאש רתויב יזכרמ שיבכב רבודמ יכ ,היה םתשקב תייחדל ירקיעה

 טלחוה .םתינפ התנענ הרובחתה רשל יול קחצי ברה לש ותונמתהו ו"נשת תנשב והינתנ תלשממ לש

 תויועמשמה תא ןוחבל תנמ לע ,תוליפתה תעב שיבכה רגסי ובש ,םישדוח העברא ןב ןמז קרפ לע

 עונמל תנמ לע צ"גב ינפב רהמ שיח ובציתה ינוליחה לאמשהמ םינוש םימרוג .שיבכה תריגס לש

 צ"גב .םילשורי לש תינוליחה התומד לע קבאמכ םהיניעב ספתנ הז קבאמ .שיבכה תריגס תא

 תא ןחבתש תירוביצ הדעו לש התמקה לע תורוהל ידמל םדקומ בלשב עיצהו אשונב ןודל לחה

 םיינוליח-םייתד יסחיו טרפב םישיבכ תריגס אשונב תוינידמ לע ץילמת ףאו תיפיצפסה איגוסה

 .'תרמצ תדעו' יוניכב הדעווה העדונ םימילו תרמצ יבצ ר"ד דמע הדעוה שארב .ללכב

 .תוצלמהה תונשרפ לע הדעווה ירבח ןיב ץרפש חוכיווה לשב םויה דע תורורב ןניא הדעווה תונקסמ

 שיבכה תא רוגסל שקיבו תפסונ הדעו לש תונקסמו ולא תונקסמ ץמיא הרובחתה רש תאז תורמל

.ברעתהו צ"גב אב וז הדוקנב .הליפתה ינמז ךשמב

 ראשי שיבכה ןכ לעו ,אשונב רשה תטלחה תא לבקמ ונניא טפשמה תיבש התיה תיפוסה הרושה

 תקולחמב יונש היהש ןינעב ברעתהל טילחה טפשמה תיב .הרורב הניה הטלחהה תועמשמ .חותפ

 עדומ םנמא היה טפשמה תיב .ןתמקה לע הרוה ומצע אוהש תוירוביצ תומבב ןודינ ףאו תירוביצ

 ןייצל בושח .תאז השע אוה ןכ יפ-לע ףאו ירוביצה חוכיוה ךותל סנכיהל ותונוכנ םצעבש תויתיעבל

 תונוכשה יבשותב שממ לש העיגפב ןאכ רבודמ אלא ,ןורקיעבש ןינעב קר ןאכ רבודמ ןיא יכ

 הקיספ לש תרוסממ הז ןינעב הטס ףא טפשמה תיב וזמ הריתי .ןליא-רב שיבכ תא תובבוסה

 .תבשה תשודק לשב םינוש תובוחר לש םתריגס תא הרשפיא אקוודש

 רמוש רוביצה לש וחוכ ערוה המכ דע ןיבנש תנמ לע הקיספה יקומינב ןייעל רתויב בושח וננינעל

 יכ התיה ,קרב ןרהא ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש תיזכרמה הנעטה .טפשמה תיב ינפב תווצמה

.םהלש ילוגסה לקשמה תניחבמ םינוש םהש ,םיכרע ינש ןיב תושגנתהב ןאכ רבודמ

 רבודמ ינוליחה רוביצה רובעש ירה ,'דבלב' תושגרב העיגפ ןאכ הנשי יתדה רוביצה רובעש דועב

 ינפב הנגהל יאכזה ךרעכ ,תידוהיה תדה ,תורחא םילימב .'העונתה שפוח' לש דוסיה תוכזב העיגפב

 תשודק לעו יתדה םייחה חרוא לע ןגהל ןינע טפשמה תיבל ןיא אליממ .ןאכ תמייק הניא ,ומצע

6105 צ"גב :ואר םייטפשמה היטביהמ השרפה לכ לע 21 / .564 )2( 7991 )לע( קת ,'חאו הרובחתה רש 'נ 'חאו ברוח 69
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 ינפמ קר הז רוביצ לע ןגהל ןינועמ טפשמה תיב .המצע ינפב הרטמכ םיוסמ רוביצ רובע תבשה

.העיגפה לש הנכות המ ול הנשמ הז ןיאו עוגפ וניהש רוביצב רבודמש

 לש הדמעמ ןיגב םתטלחה תא קמנל ןוילעה טפשמה תיב יטפוש ולכי םימדוקה םירושעבש דועב

 םיעגונש םינינעב ןודל םיאבש תעב ,םולכ אלו הז דמעמל ןיא תעכ ,תילארשיה תוירוביצב תבשה

 .ישיא ןפואב םהל עגונ הז ןינעש םישנאב רבודמשכ םג םינוכנ ולא םירבד .תבשה לש היפואל

 אלא ,יתדה םייחה חרואב העיגפ םיברה תושרב עצבתמה תבשה לוליחב האור וניא טפשמה תיב

 יכ ורבס ,אישנה םללכבו םיטפושה תיברמ יכ ,קוידה ןעמל ,ןייצל בושח .דבלב תושגרב העיגפ

 ,םיינוליחה םיבשותל תעייסמ הנניא וז הפולחו ליאוהש אלא ,ןליא-רב שיבכל הפולח הנשי םנמא

 .םוקמ הל ןיא ,ןליא-רב שיבכ תא תובבוסה תונוכשה לש

 לש הדמעמב תיתועמשמ הגיסנ הלחש ךכ לע וז השרפ תדמלמ ,תווצמה רמוש רוביצה תניחבמ

 תבשה תריוא תא שוחל ותלוכי לעו תווצמה רמוש רוביצה לע תורישי העיפשמ וז הגיסנו תבשה

.ותנבהכ

 הנשיש תיתוהמה רדגה תצירפ לשב .צ"גבב תפסונ הריתע הציקל העיגה ולא תורוש תביתכ ךלהמב

 שקיב ינשה ץורעה .היתוכלשהו הריתעה לע רובידה תא טעמ ביחרהל ןוכנל ונאצמ ,וז הריתעב

 תונויאר .תווצמו הרות ירמוש םישנא ונייאור טרסב .'םימרכ הפצמ' בושיה לע ידועית טרס רדשל

 .תבש םויב רדושי טרסה יכ ,םינייאורמל ררבתה םימוליצה םות םע .טרסה דקומב םידמוע ולא

 ,םהל ררבוהשמ ,תעכ .טרסה יקיפמ ןיבל םינייאורמה ןיב הז ןינע ןודינ אל םימוליצה ךלהמב

 םהל רתומ םאה ,םרובע עירכיש ידכ רניבא ברל ונפ םה ,תבשב ןרקומ תויהל דיתע טרסהש

 ,וזמ הריתי .תבש לוליחל לעופב םיפתוש ךכב םישענ םה אמש וא ,טרסה תנרקה תא רשפאל

 ,םירתועה רובע ןינעה תא רתופ וניא 'לוח םויב םלוצ' תיבותכ לש יוויל יכ עבק ףא רניבא ברה

 .תירסומ היעב ללכל היעבה תא ףירחמ קר אלא

 - הינשהו .םהיתושגרב תעגופ תבשב טרסה תנרקהש - הנושארה .תונעט יתש אופא ונעט םירתועה

 םתופתתשהש ,רניבא ברה לש ותקיספמ אצוי לעופ הניה וז הנעט .םהלש תדה שפוחב העיגפ רבדב

 .תבש לוליחב תופתתשה רדגב הניה טרסב

 .תבשב טרסה תנרקה תא ורשפיאו ,םירתועה דגנ ןיולו קרב םיטפושה ועירכה 31 ןידה קספב

 הקספ ןכלו ,תדה שפוחב העיגפה רבדב םירתועה תנעט תא הלביק רנרוד תטפושה ,םתמועל

 העיגפ םלוא ,תושגרב העיגפ ןאכ תמייקש ךכב וריכה םיטפושה םנמא .תבשב טרסה תנרקה דגנ

 תנינעמ ונתוא ,תאז םע .יוטיבה שפוחב העיגפה תא ,הזה הרקמב ,םהירבדל הקידצמ הנניא וז

 סחייתה טפשמה תיב ןכאו .תדה שפוח רבדב הנעטה םע טפשמה תיב דדומתה דציכ ,הלאשה

 .הז ןינעל ףא

 לוכי וניא טפשמה תיבש ,תרגסמ הניה תדה ,הירבדל .רנרוד תטפושה לש התשיג תא הליחת איבנ

 םינוירטירקה יפ-לע קר עבקיהל לוכי הז רבד .תדה תווצמ לע הריבע ארקיי המ עובקל יאשר וא

 םתוא בייחמש רבדה הניה םירתועה רובע ברה תקיספש ךכב הריכמ תטפושה .המצע תדה לש

 םיפתתשמהש קפס ןיא יזא ,'תבש לוליח' והז יכ עבק רניבא ברה רשאכ ,ןכל .תיתד הניחבמ

 .תיתד הריבעל םיפתוש םחרוכ לעב םניה טרסב

4151 צ"גב 31 / .762 )4(הנ ד"פ ,'חאו וידרו היזיוולטל היינשה תושרה 'נ 'חאו הירא רוג 10
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 .ןוילעה טפשמה תיב לש ונחבמל הנותנ תדה שפוח תלאש םג יכ קרב טפושה ןעוט ,וז השיג דגנכ

 לש הניא הנעטה ,תדל דוגינב םהש רחא לש וישעממ עגפנ םדא וב םוקמ" :תושרופמ רמוא אוה

 תיתד הריבע ארקיי המ הלאשה תורחא םילימב ."ותעדותבו ויתושגרב אלא תדה שפוחב העיגפ

 קר איה תיתד היפכש רובס ינוליחה קוחהו ליאוה .ינוליחה קוחה לש הניחבל איה ףא תדמוע

 תבש לוליחב תיביספ תופתתשה יזא ,ותד תווצמ דגנ יביטקא ןפואב לועפל םדא םיחירכמ רשאכ

 .תדה שפוחב תעגופש תיתד הריבע רדגב הנניא

 רומח וניה ,התעד תא ךכ לע הנתנ ץראב להקה תעדש ילבמ טעמכ ,ןאכ רצונש רומחה םידקתה

 אל םה דוע לכ וייח תוחרוא לע רומשל יתדה םדאל ריתהל ןכומ טפשמה תיב .ויתוכלשהב רתויב

 תומרונה תעיבקב ףא ברעתמ ,אחרוא בגא טפשמה תיב ,ךכל רבעמ ךא .תורחא תויוכזב םיעגופ

 שפוח' לש ןורקיעה יפ-לע ,הנגהל תויאכזה תויתדה תווצמה ןה המ העיבקב תוחפל וא ,תויתדה

 םיקוחה תא םירצמו םיכלוה דציכ ונחכונ התע דע .תיתוהמ רדג תצירפ הנשי ,הז ןיד קספב .'תדה

 התומדב קר םירומא ויה םירבדה תאז םע .םינוש םיקומינ ידי לע ,תבשה ןינעל םיעגונה ,םינושה

 הדיחיה הנעטה .תבשה לש התומד רבדב הנעטה ללכ התלעוה אל ןאכ .תבשה לש תירוביצה

 ירמוש םישנא לש םהייח חרואב ףא אלא ,דבלב תושגרב אל ,העיגפה םצעל העגנ ןאכ התיהש

 תבשה תומדל םירושקה םיאשונב תוריתע ןיבש יתוהמ לדבה לע הדמע ןכא רנרוד תטפושה .תווצמ

 .וזה הריתעה ןיבל תבשב היזיולט תלעפה ןינעב הריתעה ןוגכ

 לש תירוביצה התומד קר אל תעגפנ "םימרכ הפצמ" ןיינעב ןידה קספמ יכ רמול ןתינ םוכיסל

 יפ-לע תבשה תא רומשל תווצמו הרות ירמוש םישנא לש םתלוכי תעגפנו תכלוה אלא ,תבשה

 .םינומא םה םהילע תוכלהה יקספ

תיחרזאה הכפהמה

 .קרב תלשממ םות דע ונחתפל הצברש תיחרזאה הכפהמל סחייתהל אלב הז קרפ םותחל ןתינ אל

 יכ ,קרב דוהא ,זאד הלשממה שאר לש ותזרכהב התיה הכפהמה לש תיתרושקתה החיתפה תעורת

 יעצמאכ תבשה השמיש ןאכ םג .תבשב תורידס תוסיט ליעפהל לע-לא תרבח לחת רצק ןמז ךות

 .לארשי תנידמב ללכב תדה לש הדמעמ יפלכו יתדה רוביצה יפלכ חוגינ

 ,לארשי תנידמ לש סוזנצנוקה ךותב תויהל התיה הלוכי רחא םוחת לכמ רתויש ,תבשהש רבתסמ

 התשענ ,קפסב לטומ וניאש ימואל-יתוברתה הכרע לשב םג ומכ ,קהבומה ילאיצוסה היפוא לשב

 .םיינוליח-םייתד יסחיב רומאה לכב תילארשיה הרבחה לש תוטבחה קשל

 .הלוכ תילארשיה הרבחה לש לזרב ןאצ סכנ לש רדגב תבשה התייה ,הנידמה לש התמקה םע

 תויושרה תיברמ תא איבהל תצמואמ עונכש תדובעב חילצה תותדה דרשמש הדבועה ךכ לע דיעת

 ידי לע איסהרפב תבש לוליח עונמל התיה קוחה תרטמ .ןמוחתב תבש קוח קקוחל תוימוקמה

 וקקזנ דוע ד"מלה תונשב .ווק-סוטטסה םסרוכו ךלה ,ןמזה ףלחש לככ .םינוש קסע יתב תחיתפ

 אברדא .תבשה ןניינעש תוריתע תוחדל תנמ לע םיילמרופ םיקומינו הרודצורפ יניינעל םיטפושה

 תומד תרימשל עגנ רבדהש לככו ,תבשה לש ידוחייה היפוא תרימשב דדצל וכישמה םיטפושה

.תובוחר תריגסל די ונתנו תאז ורשיא ףא םה ,תיתד היסולכוא יזוכירב תבשה



לארשיב םיישפוחו תווצמ ירמוש ןיב השדח תיתרבח הנמאל דסמ

052

ז הרודהמ
ינמ

 ,ת
בש

 ט
ת

ש
וני ,ג"ס

 3002 רא

 חכוה הוקת-חתפב .תובשומה םאב אקווד רבוע תילארשיה הרבחה לש םימה תשרפ וקש הארנ

 ונניא אוה ,יתדה רוביצה לש ילרוטקלאה חוכה ףא לע יכ ,רורבו ץחומ ןפואב הנושארה םעפב

 ןהבו ,ןכמ רחאל ואבש תוישרפה .שוחנ ינוליח רוביצ בצינ ולומל רשאכ ,ושקובמ תא גישהל לוכי

 ,ןליא-רב שיבכ תשרפ ןלוכ לעמו תותבשב םיצוביקה לש םינוינקה תחיתפ ,ןורגא בוחרב עונלוקה

 רוביצהש ירה ,תויתדה תוגלפמה תולוק לע תנעשנה תינמי הלשממ תנהכמ רשאכ םג יכ וחיכוה

.ולש ויתובוחרבו ותיבב וליפא ושקובמ תא גישהל לוכי ונניא יתדה

 ,םירושע רפסמ דועב תבשה לש התומד תא ראתלו תוסנל תנמ לע ןוימד טעמ ונמצעל לוטינ םא

 .לארשי ירע תיברמב הרגשבש רבדל השעית תבשב םיקסע תחיתפ .האבה הנומתה תא לבקנש ירה

 ינוינק לש םיברה םיחוורה חכונל ,ןמז ךרואל םישידא ראשיהל ולכוי אל םיינוריעה םינוינקה

 םירכומ יוליב תומוקמב וא םירעל ץוחמ רקיעב םויה םייקש ,ינומהה תבשה לוליח .םיצוביקה

 תבשב הדובעב ךרוצה תא וריבגי קר היצזילבולגה יכילהת .ריע לש הנומהל טשפתי ,םירדגומו

 ורשפאי ,ותביבסו ןד שוגב םיבר םירז םידבוע לש םמויק ,ליבקמב .םלועה ראשב גוהנל םאתהב

 רוסיאה לע רובעל אלב ,תבשב הכאלמ יתבו םילעפמ ףא םהבו םינווגמו םיבר םיקסע ליעפהל

 ונשי םהבש םירוזאב קר רמשית תבשה לש התומד יכ חינהל שי .תבשב םיידוהי םידבוע קיסעהל

 איבנה לש ותמהנ תא עומשל קר לכונ ,הזכ בור םייק היהי אל םהבש םירוזאב .קהבומ יתד בור

.תבשה לוליח לע

 התסימר תא עונמל הדעונ איה ,םלוא .יקוחה בצמה תא הערל הנשמ ןכא ןאכ תחנומה העצהה

 רמשיי ינוליחה רוביצה רובע םגש בצמ רוציל הסנמ איה דבב דב .תוצוח לכ שארב תבשה לש

 תועדומה לבא ,תאז תושעל ףא ךישמיו תבש לליח ישפוחה רוביצה ,תמא .תבש לש םיוסמ יפוא

 וניה יחכונה בצמה .קזוחתו רכות םילמעלו םידבועל החונמ םויכ ,תבשה לש הדמעמו הכרעל

 םוסרכה ךשמה תא עונמל אופא הדעונ העצהה .תבשל תבשמ תבחרתמו תכלוהש הצריפ תלדגה

.תבשה לש התומדבו הדמעמב ריהמה
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תופסונ תויגוס :יעיבר קרפ
תויתד תוצעומ .א
 

העצהה

 ידרשמ ידי-לע רבעויו ,קוחב עבקיי הביצקת .םידוהיל תד יתוריש קופיסל תיצרא תושר םקות .1

 .םידרשמה ינשל ףתושמ היהי הילע חוקיפה .תותדהו םינפה

 תונברה םע תוצעייתהב ונתניי םיתורישה .קוחב עבקיי וז תושר ידי לע ונתנייש םיתורישה ףקיה .2

 יפ-לע ונתניי םיינוליחלו םייסקודותרוא-אלה םימרזל םיתוריש .תימוקמה תונברה םעו תישארה

 ,תושרה ידי לע ובצקותי םה .תונברל םיפופכ ויהי אל הלא םיתוריש .ועבקייש םידחוימ םיללכ

 לש חוקיפב ויהי םיתורישה לכ .תונושה תוצובקה ידי לע םישרדנה תדה יתוריש ףקיה יפ-לע

.הנידמה רקבמ

 ויהי םתלבקל םינוירטירק .םינש שש לש הנוהכ תפוקתל זרכמב ורחביי תיצראה תושרה ידבוע .3

 חוקיפל הדעוה ןמ םדקומ רושיא ולבקי םידיקפתה שויאל םידמעומה .דבלב םיילוהינ-םייעוצקמ

 לע .םיתורישה תקפסה ךרוצל שרדנכ םידבוע קיסעת תושרה .ירוביצה תורשב םייונימה לע

.הנידמה תוריש תוארוה ולוחי םתריחב לעו םתדובע

ןדמ בקעיו ןוזיבג תור - עקר

תויתדה תוצעומה בכרה תודוא תקולחמה

 1791-א"לשת ]בלושמ חסונ[ םיידוהיה תדה יתוריש קוחב םויה רדסומ תויתדה תוצעומה אשונ

 אלש דבלבו ,הצעומה ירבח רפסמ תא עבוק תותד יניינעל רשה ,קוחה יפל .)"קוחה" ,הז קרפב(

 הצעומה ירבחמ %54 ,יונימה ןונגנמ יפ-לע .)קוחל 2 ףיעס( תימוקמה תושרה ירבח רפסמ לע הלעי

 תונברה ידי לע %01-ו תימוקמה תושרה ידי לע םינוממ %54 ,תותד יניינעל רשה ידי לע םינוממ

 .תישארה

 האצותכ .תימוקמה תושרה ירבח רפסמל עיגמ ןכא תיתדה הצעומה ירבח רפסמ ,םירקמה בורב

 םיכוסכסל הרופ עקרקל וכפה םג ןה .תוליעי אלו תוינזבזב ,תולודג תויתדה תוצעומה ,ךכמ

 הנידמה ימימ רבכ תויתדה תוצעומה יבכרה ביבס םיכשמתמ םיחוכיוול ומרגש ,םייתדו םייתגלפמ

 תא קר אל ללכו ,לדג ןיינעב םיברועמה םימרוגה רפסמ רשאכ ורבג הלא םיכוכיח .םינושארה

 .ינש דצמ םייסקודותרוא–אלה םימרזה תאו דחא דצמ םידרחה תא םג אלא ,ל"דפמה תאו י"אפמ

 תורבחמ םייסקודותרוא אל םימרז יגיצנ לוספל ןיאש ,עבקש צ"גב תקיספ תא ףוקעל ןויסינב

 יפל ולעפי הירבחו תיתדה הצעומה" :עבוקה קוחל ןוקית ט"נשתב תסנכה הרשיא תויתד תוצעומב

 היתויוכמסו הידיקפת םוחתבש ןיינע לכב לארשיל תישארה תונברהו תימוקמה תונברה תקיספ
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 תותד יניינעל רשה םצמצ ,ךכל ףסונב .)ט"נשתב ןקותש יפכ ,קוחל א6 ףיעס( "תיתדה הצעומה לש

 ןנשי ,תאז תורמל .ולא םיבכרהמ ענמיהל ידכ ,תומוקמ המכב תויתדה תוצעומה ירבח רפסמ תא

.ולא תוקולחמ לשב תוקתושמה תויתד תוצעומ רפסמ

 םוצמצל ,תועצה רפסמ העיצהו אשונה תכודמ לע הבשי קודצ םייח לש ותושארב תירוביצ הדעו

 ,הדבועה לשב ראשה ןיב ,זנגנ הדעווה ח"וד .ןהב םירבחה רפסמ םוצמצו תויתדה תוצעומה רפסמ

.תויתדה תוצעומב תורבחמ םיביטברסנוקו םימרופר לוספל ןיאש עבק אוה םגש

 ,תויתדה תוצעומה בכרה ןיינעב ,צ"גב ןיבו ינברה דסממה ןיב תוכשמתמה תוקולחמה תובקעב

 תויושרב תדחוימ הקלחמל תד יתוריש תקפסא לש היצקנופה תא ריבעהל העצהה םג התלעוה

 .תוימוקמה

ףטושה ןדוקפתו תויתדה תוצעומה לש ןביצקת
   

 םינפה רש וא תימוקמה תושרה תמכסהב ,הביצקת תא המצעב תעבוק תיתד הצעומ ,קוחה יפל

 ,תימוקמה תושרה ידי לע %06-ו הלשממה ידי-לע םיסוכמ הז ביצקתמ %04 .)קוחל 9-ו 8 םיפיעס(

 לעו תויתדה תוצעומה לע חוקיפה תא ריבגהל ןויסינב .)קוחל 11 ףיעס( תרחא עבקנ ןכ םא אלא

 .רתוי םיקודה הרקבו חוקיפ ינונגנמ לע הרוהו ח"נשתב קוחה ןקות ,םייפסכה ןהיניינע לוהינ
   

 טעמכש תונועריגו םייביצקת םיישק לשב רכינ םוסרכמ לבוס תויתדה תוצעומה לש הז ןביצקת

 תוצעומה יפלכ ןתבוח תא אלמל תורהממ ןניא תויושרה .םהמ תולבוס תוימוקמה תויושרה לכ

 םימרזומה םייתלשממ םיפסכ ןלצא תובכעמ ףאו ביצקתב ןקלח תא ןהל תוריבעמ ןניא ,תויתדה

 םידבועהו םינברה תורוכשמ םולשתש ,אצמנ .עישוהל ןדיב ןיא ,טפשמה יתב תוקיספ םג .תוצעומל

 הכלהכ תלהנתמ הנניא תפטושה הדובעה םגו - רסחבו רוגיפב תובר םימעפ הקול םיימוקמה

 תוינזבזב תויתדה תוצעומה יכ הנעט הנשי ,רומאכ ,ינש דצמ .)"הרות ןיא – חמק ןיא םא" :תניחבב(

 ןהב שרפומה קלחל סחיב ריבס וניא תורוכשמ םולשתל ןהב שרפומה קלחה יכו ,ךרוצל אלש

.רוביצל םיתורישל

ונתונקסמ
    

 אללו ינוליח ןיבו יתד ןיב ,חרזאל םיתוריש קופיס אוה תוצעומה לש ןדיקפת רקיע ,ונתנבהל

 הכלהה לש התוכמס לע םיינורקעה םיקבאמה ,ונתכרעהל .וילא ךייתשמ אוהש םרזל רשק לכ

 תוצעומה לש רדגומה ןדיקפת םע רישי ןיינע םהל ןיא ,םתובישח לכ םע םירחאה םיקבאמהו

 יתוריש תקפסאב םידבועה לע ,ונתעדל ,ןכל .בטיי ןכ ,םיינשה ןיב קיחרנש לככו - תויתדה

 בר ןיינע ונל שי .םיארחאה םינברה ןמ תויחנה לבקלו תומיאתמה תונקתל םיפופכ תויהל תדה

.תינוליחה וא תיתדה םמלוע תפקשהבו תיתליהקה םתוכייתשהב תוחפו םרשויבו םהירושיכב
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 תושרה ןמ תדה יתוריש לש םיביצקתה לע חוקיפהו תויוכמסה תא קיחרהל ןיינע ונל שי ,ןכ ומכ

.ודצב וקזנ - רבעה ןויסינ יפ-לעש ,יפסכו יגולואידיא ירשפא ךוכיח דקומ ךכב עונמלו ,תימוקמה

 םניאש ולא לש םייתדה םהיכרוצ קופיסל דעונש ביצקתה ןיב הקיזה תא ונרקיע ,תונבומ תוביסמ

.הילא םיכייתשמה םינבר לש םהיתויחנה ןיבל – לארשיל תישארה תונברל םיפופכ םמצע םיאור

1 ןוזיבג תור - רבסה ירבד

 םגפ האור ינניא יכ )ןיאושינ תרתהו ןיאושינ ןיינעב ןוידבו תישיאה יתמדקהב( ליעל רבכ יתרהבה

 ץראב לוחל ךירצ אל ,וז הניחבמ .ךרוצה יפ-לע רוביצל תד יתוריש תקפסה ןממת הנידמהש ךכב

 זובזבמ ןה תולבוס תויתדה תוצעומה ,םייקה בצמבש אלא .ינקירמאה "דוסימה רסוח" ןורקע

 רומישל םייסקודותרואה םידסממה לש םיקסופ יתלב םיקבאממ ןהו ,תרכינ היצזיטילופמ ןה ,לודג

 תושגנתה םג ורצי הלא םיקבאמ .לארשיב םיידוהיה תדה יתוריש תקפסה לע םהלש ןילופונומה

 םיקבאמל םג םידע ונא הנורחאל .צ"גב ןיבו םייסקודותרואה םידסממה ןיב תכשמתמו תיתיזח

 הדובעב םירושקה "םיקומיצ"ה תקולח לע ןמצע ןיבל תוידרחהו תויתדה תועיסה ןיב םייטילופ

 לעו ,בושיי לכל םישרדנה םינברה רפסמ לע םיירוביצ םיחוכיו םיפסוותמ הלאל .תויתד תוצעומב

 םניא ללכ תונוכשהו םירעה ינברמ רכינ קלחש ךכ ידכ דע םירבדה ועיגה .םהלש דיקפתה תסיפת

 תואיצמה לש שרושה ןמ יונישב ץופחי ,ובלל רקי ןיקת להנמש ימ לכ !םהיתוליהק ךותב םיררוגתמ

 יניצר תיב קדב ןכש ,םיישפוחו תווצמ ירמוש ןיב תקולחמל אשונ תויהל ךירצ אל ללכ ןיינעה .וזה

 לש םייטילופה םידסממה לש וזמ לידבהל – תדה יכרוצ תבוטש ימ לש ותשיג יפל םג שרדנ

 .ויניע דגנל – תויתד תוגלפמ

 תדעו לש היתוצלמה לרוגמ ,הז ןיינעב ,רתוי בוט היהי וניתוצלמה לרוגש ונמצע תא םילשמ ונניא

 אשונה - תומדוקה תוצלמהה לש ןכרדב הנכלת הז אשונב וניתוצלמה יכ ששחה ףרח ,לבא .קודצ

 תויעבל הנעמ ןתמ ,תובר תויגוסב .תעצומה הנמאה תרגסמב ותוא לולכנש ידכ ויד בושחו טלוב

 .םייללכ םיווקב ןאכ קפתסהל ונפדעה ,תאז תורמל .םיטרפל הסינכ שרוד תוררועתמה

 לכב ינשה טוחכ םירבועה תונורקע םתוא םהש ,םייסיסבה היתונורקעב אוה ונתעצהב דוחייה

.וניתוצלמה

 לע תד יכרוצ תופכל ילב ,םתוא ךרוצש ימ לכל תד יכרוצ קפסל תבייח הנידמה ,תישאר

 תד יתוריש תקפסאב 2.תד לש תרחא וא וז הסיפת םהב םיקקזנה לע תופכל ילבו ,הייסולכואה

 וא עוצקמ ישנא ויהי תד יכרוצ קופיסל תושרה ידבוע .םיילהנמ םיטביהו םייתד םיטביה שי

 'פורפ ידי-לע ורבוח ןלהל רבסהה ירבד .ןוזיבג 'פורפו ןדמ ברה ידי-לע ףתושמב ורבוח ליעל עקרה ירבד 1
.דבלב ןוזיבג
 שי תויתדה תוצעומה אשונב םלוא ,םידוהיל תד יתוריש תוקפסמה תויתדה תוצעומה תויעבב קר ןאכ םילפטמ ונא 2
3191 צ"גנד ,לשמל ,ואר .םירחא םירוביצב םג תוטושפ אל תויעב / 722 )לע( קת ,םינפה רש 'נ 'חאו יסאומ 79 ( 1  ) 89,
 .תיזורד הצעומ לש התנוהכ דעומ תכראה ןיינעל
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 לש םיילהנמה םיטביהל וגאדי םה .םייעוצקמה םהירושיכ ךמס לע קרו ךא ורחבייש ,הנידמ ידבוע

 לש םיכמסומה תודסומה תעיבק יפל ,םקפסל רישכש ימ ידי לע וקפוסי רשא ,תד יתוריש תקפסא

 םישמתשמה לש לודגה בורה .אשונב םייתדה םיטביהה םקופיס לע ואובי ךכב .םינושה םימרזה

 תישארה תונברה תוארוה יפ-לע וקפוסי םהלש תדה יכרוצ .םיסקודותרוא םה לארשיב תד יכרוצב

 תויחנה יפ-לע וקפוסי םייסקודותרוא אלה םימרזה ירבח לש תדה יכרוצ 3 .םיימוקמה םינברהו

 םימרזה לש יסחיה לדוגה לש הכרעה השעית םעפל םעפמ .הלא םימרז לש םיינברה תודסומה

 םויכ םייקה יסקודותרואה ןילופונומה ,םוקמ לכמ .םיכרוצ םהש תדה יכרוצ לש יסחיה קלחהו

 4 .קספיי תדה יתוריש תקפסא לע חוקיפה אשונב

 קיפסמ ןה הלאה תוליהקה תורגסמ יכו ,תוליהקב ונתניי תדה יתוריש בור יכ חינמ הזה ןורקיעה

 .בצמה דימת והז יכ רורב אל .תד יתוריש ןיינעל תמיוסמ הימונוטוא קידצהל תנמ לע ,תולודג

 םהמ וכותב רידגהלו ,הכרדכ וב גוהנל ,דרפנ תסנכ תיב םיקהל הלוכי תיסחי הנטק הליהק םג

 לע בושחל היהי ךירצ ,תואווקמ וא תורבק יתב ןוגכ תורגסמב םלוא .וקפוסי דציכו תדה יכרוצ

 ואצמייש תונורתפה .ןהלש תורישה ידקומו תוליהקה ןיב האלמ הדרפהל טרפ ,םירחא תונורתפ

5.ונבצהש תונורקעה ידי לע םיחנומ תויהל םיכירצ

 

 תד יכרוצל קקזיהל םישנא לש םתבוח תא דואמ םימצמצמ וניתוצלמה לש םירחא םיביכרמ

 םיבייחמ הלא םייוניש .הרובקו תורשכ ,ןיאושינ תרתהו ןיאושינ ןיינעב ונישע ךכ .םנופצמל דוגינב

 םיאשונב קוסעל םיצורה םיישפוח ,ינש דצמ .םהל תואצקהבו תדה יכרוצ תמישרב תומאתה

 ולכוי ,דומלת יגוח וא ך"נת ירועש ןוגכ ,תד יכרוצ לש תרגסמב ,םייתד םישנא רובע ,םיסוכמה

  .םיינבר תודסומ ידי לע הנטלשית אלש ,תומיאתמ תובצקהל םיאכז תויהל

 צ"גב תוברעתה לש ןויסינה ןמ קיפהל ןתינש םיחקלה ןיינעב הכורא הסמ ןאכ בותכל היה ןתינ

 ןמ דחא ,םוקמ לכמ .תאז תושעל םעט םיאצומ ונניא .םייקה קוחה יפל תויתדה תוצעומה בכרהב

 יתוריש ןהש ןפואב ,הלאה םיחוכיוה תא ןיטולחל תלרטנמ איהש ךכב אוה ונתעצה לש תונורתיה

 .םירכשנ ואציי צ"גב ןהו תדה

 הרצקב םנמא ונרכזה .לארשיב תיתדה תונברה לש ידסומה הנבמב הנמאה תרגסמב ונקסע אל

 וא תורשכ ,ןיאושינ תרתהו ןיאושינ ןוגכ( םינוש םיאשונב ןוידה בגא ,אשונה לש םיידסומ םיטביה

 יתדה רוביצל םויה םינתינה םיתורישה גוסל עגונב ןה יניצר תיב קדבל יוארה אשונ והז .)ל"הצ

 ריבס לבא .םירעה ינבר ןיבו םיישארה םינברה ןיב םייכראריהה םיסחיהו תישארה תונברה הנבמל ןאכ םיסנכנ ונניא 3
 תדה יכרוצו ןהיגהנמ תניחבמ ןה ,תונוש תוליהק ןיב םיבושח םילדבה תויהל םילוכי ,תד יתוריש ןיינעב םג יכ חינהל
 םיבושק ויהי תונוכשהו םירעה ינבר יכ בושח ,הלאכ םיניינעב .תויטנוולרה תוכלהה תא ןתסיפת תניחבמ ןהו ,ןהלש
 תוססובמה תוליהק יבגל רבדה ךכ יאדווב .הייופכ תודיחא ינפ לע ףידע היהי ןוויגו ,םהיתוליהק לש תופדעהלו םיכרצל
 .םינוש םייתד םיגהנמ ןהב שיש ,תונוש אצומ תוצרא לע
 תנווכה לש איה לדחמה תרירב .םייסקודותרוא אלה םימרזל הבוט אל השגרה תתל לולעו ,ןאכ רצקמ עצומה חסונה 4
 יפ-לע ,דחוימ ביצקת תאצוהב ףקתשמ יתדה םזילרולפהו ,תיסקודותרואה תישארה תונברה ידי לע תויתדה תוצעומה
 ךירצ ונניא אוה .תואיצמב ןהו טפשמב ןה ,םייקה בצמה ןמ ורקיעב עבונ הז הנבמ .וזה לדחמה תרירבמ גרוחה ,לדוגה
 ,הנוכנה תיתדה הסיפתה לע תוצעומה ךותב םידימתמ םיחוכיו עונמל אוה ןויערה .העצהה לש תוינכפהמה תא ריתסהל
 .םהילא םיכייתשמה הלא רובע תוכלה עובקל םרז לכ לש םיכמסומה תודסומל רשפאלו
.תורשכו הרובק יבגל תועצהה ךשמהב םג ואר 5
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 לע שדחמ הבישח .הנידמה ןיבו ינברה יתדה דסממה ןיב םיבכרומה םיסחיל עגונב ןהו לארשיב

 המלש הניחב לולכל תבייח ,םיישפוח ןיבל תווצמ ירמוש ןיב םיסחי לעו לארשיב הנידמו תד יסחי

 .תוקתרמו תובכרומ ןאכ תוררועתמה תויגוסה .דחאכ יתכלממו יתד אוהש ,דסממ לש הז טביה לש

 ןה ,תד לש דוסימ רסוח לש םירטשמ ידי לע ענמנ ןאכ תוררועתמה תולאשה גוס יכ ןייצל ךירצ

 ןורתפ שרופמב הפידעה לארשי ,וז הניחבמ .ולש רתוי םישלחה םינבומב ןהו ולש קזחה ןבומב

 אלש ונפדעה ,תאז תורמל .וז הריחב לש ימינפה ןויגיהה תא שדחמ ןוחבל בושחו ,הדרפה וב ןיאש

 ונמצע וניארש הלא לע םיפסונ םילוקיש תברעמ ןתניחבש ינפמ ,ונלש ןוידב הלא תויגוס ןוחבל

 6 .ונרסחהש תא םילשהל םינמזומ םירחא .םללקשלו םהב לפטל םירישכ

תורשכ .ב

העצהה

 .ותנכהו ןוזמ ירצומב םיקסועה לש תורשכ אשונב האלמו תיברמ תופיקשל גאדת לארשי תנידמ  .1

 לש הליעיה הפיכאה תרבגהל דחוימ ץמאמ השעיי .הרומח הריבעכ רדגות תורשכב האנוה

.רוסיאה

 ידרשמב ,רפס יתבב ,ל"הצב ןוגכ( ידוהיה רזגמה תא םג םיתרשמה לארשיב םיירוביצ םיחבטמ  .2

 .םירשכ ויהי )םילוח יתבבו הלשממ

 ,םיילוהינ-םייעוצקמ םילוקיש יפ-לע ונומי הירבח .תורשכ יניינעב יושירל תיצרא תושר םקות  .3

 - םייאמצע ויהי הנומימ תורוקמ .הנידמה תוריש ביצנ חוקיפבו תישארה תונברה רושיאב

 תלועפב "תורשכ" .חוקיפ תחת הנייהת תורגאה .ויקוושמו ןוזמה ינרצי ידי-לע הנמלושתש תורגא

 ןמ תרזגנה תידוהיה הכלהה יפ-לע הליכאב םירתומה ויביכרמו ןוזמ רידגת תיצראה תושרה

."ךורע ןחלוש"ה

 ךכל ךמסוהש ףוג ידי לע וא תושרה ידי לע אלש תורשכ תדועת דסומל וא לעפמל ןתנית אל  .4

 ורשואיש םיפוגה ידי לע וא תושרה ידי לע וקסעוי תורשכה יחקפמו תורשכה יחיגשמ .הדי לע

 .הדי לע

 תורשכ תודועתו םירושיא קיפנהלו ,תורשכ לש תונוש תומר טרפל תכמסומ היהת תושרה  .5

 .םאתהב

 ימל ןתניי הזכ רושיא .םהיגהנמ יפ-לע תורשכ תודועת איצוהל םירחא םיפוגל רשאת תושרה  .6

 תורשכ יוות קיפניו ,ןהילע חוקיפ ךרעמ גיצי ,תורשכל ויתושירד תמישר תא בתכב טרפיש

 ,היעטה עונמל תנמ לע .רשכהה קינעמ ףוגה תוהז תא רוריבבו שרופמב תוהזמה תודועת וא

 תודועת איצוהל וכמסויש םיפוגה ןיב .ןהיניב ןיחבהל לקיש ךכ הנבצועת תורשכה תודועת

 ורשואיש םירחאה םיפוגל דימעת תושרה .םיביטברסנוקו םימרופר םיפוג ויהי םהלשמ תורשכ

.איה הביצקת ךותמ םהיתולועפ ןומימל ביצקת

 ןוכמה ,91 'סמ הדמע ריינ( יוטיב שפוחו הדרפה ,הריחב :תיתכלממה תונברה דוד יסויו ןוני ליא ואר יתלחתה ןוידל 6
 .)0002 ראורבפ ,היטרקומדל ילארשיה
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 קפסמה ףוג לכ לע החגשהב וא רשכהה ןתמב םירז םילוקיש ברעל רסאיי תורשכה תושר לע  .7

 .'דכו םלוא ותואב ימרופר ןיאושינ סקט םויק לשב תורשכ רושיא עונמל :ןוגכ .ויתוחוקלל ןוזמ

.רשכה ןתממ תוענמיהל תיתימא הליע תויהל יושע תונותח םלואב חבטמב תבש לוליח

 רשכ וניא לילעבש לכוא תליכאמ ענמיהל םיבייח ויהי לארשי תנידמ לש םיימשרה היגיצנ  .8

 .דיקפתב תוימשר תודועסב

.םייקה תופירטה רשב אובי ירדסה תא תונשל ךרוצ םיאור ונא ןיא  .9

ןוזיבג תור - רבסה ירבד

 םניאש יממו ,םהלש םינושה םימרזה לע ,תווצמ ירמושמ תבכרומה הרבחב תורשכה תרימש אשונ

 .תולאש רפסמ ררועמ הלאכ

 יכ רורב ?הנידמה לש ירוביצ ןיינע תויהל םיכירצ תורשכ יניינע עודמ איה הנושארה הלאשה

 ,ל"וחב ,םלוא .תורשכ ןה תודעסמ ולאו ,רשכ אוה ןוזמ הזיא תעדל תוכז שי תורשכ רמושש ימל

 םיקפתסמ םניא םישנאה ןמ קלח ,ונלצא םג .יתליהק וא יטרפ ןפואב תרדסומ וז היצקנופ

 תורשכה אשונ ,רוכזכ .רחא וא הז צ"דב רושיאל השירדב ןירדהמו ,תונברה לש תורשכ ירושיאב

 בתכמב הנידמה םוק ינפל דוע ולעוהש םיאשונה ןמ דחא היה םיירוביצ תודסומבו ל"הצב

.ןוירוג-ןב דוד ,זאד תידוהיה תונכוסה-שאר לש םסרופמה "ווק סוטטס"ה

 לארשיב םג יכ ןועיט תולעהל טלחהב ןתינ ,םירדסה לש שדחמ הניחב תרגסמב ,תאז תורמל

 ורדסוי יכ אוה ןוכנ יכו ,תירוביצ-תיטילופה המרב ךתחיהל םיכירצ םניא תורשכ לש םיניינע

 שי הבש ,ץראה יאנתב יכ ןועטל ףא ןתינ .ונומימבו ,םהב ןיינועמש ימ ידי לע ,יטרפה רושימב

 אל תנמ לע ,תורשכ רומשל תודעסמה בור תא ובייחי םיילכלכ םיסרטניא ,לודג ידוהי בור ץראב

 תא ףיסוהל ךרוצ ןיא יכ הרואכל הארנ הלא םיאנתב .רכינה תורשכה ירמוש רוביצ תא דבאל

.םייטילופ םירדסה לש תוירוביצהו תוימשרה

.תובושת שולש גיצהל ינוצרב ,וז הנושאר הלאשל

 ןיא תמאב - )תיתיב הכירצ ןיינעל רמוחו לק( 'דכו תודעסמ ןוגכ - "םייטרפ" םירשקהב ,תישאר

 הניחב ,םוקמה לש וביט תא ןוחבל תלוכי ךא רשפאל שי .תיטילופ-תיטפשמ תוברועמב ךרוצ

 ,שי םהב םיטעמ אל םירשקה שי םלוא .םוקמה יאבל הפוקשו הפיכאל תנתינ ,הנימא היהתש

 םיחבטמ( תפתושמ תוליעפ יבצמב .םיישפוחו תווצמ ירמוש לש תפתושמ תוליעפ ,םירבדה עבטמ

 תוענמיה ,ונייהד – תורשכה ירדסה לש "הטרפה" ,)רהוס יתבב וא ל"הצב ,רפס יתבב ,םילוח יתבב

 םיחבטמה ויהי אל םא( תווצמה ירמוש רוביצב עוגפל הלולע – םיבייחמ םירדסה תעיבקמ הנידמה

 וזכ הדרפה .לכוא ירדחו םיחבטמ לש תוכרעמ יתש לש בצמל איבהל וא )םירשכ ולא תומוקמב

 םייקל יואר ,הלאה םירשקהה לכב .הייסולכואה יקלח ןיב רודימל ןהו זובזבל ןה םורגל הלולע
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 תודהיב םימרזה יוביר ,וזמ הריתי .הרשכ תויהל תבייח ,עבטה ךרדב ,תאז תכרעמ .תחא תכרעמ

 הצובקה ,םיסקודותרואה תא הרידמ הניאש תאזכ תויהל הכירצ תכרעמה לש תורשכה יכ בייחמ

 1 .רתויב הרימחמה "תימשרה"

 לש םיימשר םיעוריא :לשמל .הבושח תורשכה םהב ,םיילמס םירשקה ל"וחב םג םנשי ,תינש

 ךירצ לכואהש יאדו .תורשכ ירמוש לש תופתתשה תלוכי חיטבהל םיצור ונא םהב ,לארשי תנידמ

 יכ םיצור ונא ,ךכל רבעמ .היתויוגיצנ וא הנידמה םעטמ םיכרענה םיימשר םיעוריאב רשכ תויהל

 םיפצמ ונאש יפכ .םיידוהי םיגהנמל דובכ תימשרה םתוגהנתהב ואטבי לארשי לש םיימשר םיגיצנ

 תופצל ריבס ךכ ,תבשב דיקפתב עוסנל אלו תבשב תוגיצנה תא ליעפהל אל םיימשרה וניגיצנמ

 .יגוצייה םדיקפת תרגסמב ,םתופתתשהב םיעוריאב ,רשכ אל לכוא לוכאל אל םג םהמ

 טפשמה לש וחוכ תא סייגל הביס ןיא .המרמ איה תורשכב האנוה יכ לכה לע םכסומ ,תישילש

 תויהל ךירצ ,תאז ונלביקש עגרב .תורשכ יבגל האנוה הב לולכל אלו םוסרפב האנוה דגנ םוחלל

.תורשכב האנוה יהמ עובקל לוכיה ןונגנמ

.ןאכ וילע םיצילממ ונאש תורשכה רדסה יביכרממ המכ םג תוריבסמ הלא תובושת

 ןיא .יסקודותרואה הדימה הנק יפ-לע עמשמ 2 ,"ךורע ןחלוש"ה יפ-לע "תורשכ" םירידגמ ונחנא

 הניא - םיימרופר וא םייביטברסנוק תודסומ יפ-לע וא צ"דב יפ-לע תורשכ יכ רמול הנווכה

 תורורב ןה דוע לכ ,תורשכ תודועת איצוהל הלא לכ תא םיכימסמ ונאש היאר אה .תורשכ

 שיגדהל איה וזה הרדגהה תרטמ .רוביצה תייעטה ןהב היהת אלש ךכ לע הדפקה שי דוע לכו

 הלא תא תואיצומ ןניאש הלאכ תויהל תובייח לכל תופתושמה תוכרעמה :ליעל רמאנש המ תא

 הנק .תיסקודותרואה עמשמ ,רתויב הרימחמה "תימשרה" הסיפתה איה םהלש תורשכה תסיפתש

 ראש לכב .יסקודותרואה ןחבמה יפ-לע תורשכה ןכל אוה ,הלא תוכרעמל ,בייחמה ,יללכה הדימה

 ורשפאיש ,םיאלמ םיטרפ לבקל םדא לכל רשפאל קר םידעונ םיעיצמ ונאש םירדסהה ,םירשקהה

   .םאתהב ותוגהנתה לע טילחהלו םוקמ וא רצומ לש וביט תא תעדל ול

 הזיאב תעדל םישנאל רשפאל שי ,יתד םזילרולפ יבגל תובכרומ תודמעל רשק םוש ילב ,ןכל

 תושירדמ תונוש הלא םא םג ,"םהלש" תורשכה תושירדב דמועה לכוא אוצמל ולכוי תודסומ

 עודייה תשירדב הרורב הדימע אוה שרדנה לכ .יסקודותרואה שוריפה יפ-לע תואלמ תויתכלה

 ןבומב ,רורב ןורתי הז ןיינעב ונידי לע עצומה רדסהל .הייעטה עונמל תנמ לע תיבמופה הזרכההו

 תויניינע אלו תוילמס תומחלמש ךכ ,תישארה תונברה ידימ אצומ הרדסהה לע ןילופונומהש הז

 אל ,ךדיאמ םירימחמ םיידרח םימרז ןיב וא ,דחמ םייסקודותרוא אל םימרז ןיבו תונברה ןיב

.רורבו ףתושמ ירוביצ סרטניא הב שיש תוליעפב הנברועת

 ןוגכ( רתוי רימחמש ימ .תישארה תונברה אוה רימחמה טרדנטסה תא עובקל ךמסומה ףוגה ,הנידמה תניחבמ 1
 דומעי ולוכ חבטמה יכ אל םלוא ,וייח חרואב תובשחתה שורדל יאשר )רחא וא הז צ"דב רושיאב קר לכואש ימ
 .לובג רבדל ןיא תרחא ,ויתושירדב
 ם"במרה לש "הרות הנשמ"ל המודב .61-ה האמב וראק ףסוי יבר ידי לע רבוחש "ינונק" הכלה רפס אוה "ךורע ןחלוש" 2
 .ןדודיקל האיבהש הקמנהה אלל – תויעמשמ דחו תורורב תוגהנתה תומרונ גיצמ "ךורע ןחלוש" – )21-ה האמה(
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 ןוזמב תורשכ ירושיא תונתהל חוכה תא תורשכ תודועת תאצוה לע םידקפומל תתל ןיא ,המודב

 ,תירצונה הנשה שאר תוביסממ תוענמיה ןוגכ( ןוזמה תורשכל תורושק ןניאש תוארוהל תויצב

 ןטב ידוקיר םייקל תורשפא ןתממ תוענמיה וא ,תויסקודותרוא אל תוליפת םויקמ תוענמיה

 ךורכל תונברה תגהונ ןיידע ,תאז תורמל ךא 3 ,צ"גב םג קספ ךכ ,םייקה קוחה םג עבוק ךכ .)םוקמב

 םיעיצמ ונא ותוא ינבמה ןורתפה יכ םיווקמ ונא 4 .םירושק םניאש םילוקיש תורשכה תייגוסב

 .תויגוסה ןיב קותינ לע לקהל יושע

 תודסומל יאמצעו הווש ,שרופמ דמעמ ןתונ ונידי לע עצומה ןורתפה ,יתדה םזילרולפה אשונב

 יבגל הטעמ אל תורוב ץראב שיש ןוויכמ .םייסקודותרוא-אלה םימרזב תורשכ תוכלה םיעבוקה

 תועמשמ לש תרדוסמ הגצה בייחי אוה :ףסונ ןורתי ונלש ןורתפל ,הלאה תורשכה תושירד תוהמ

 םשוריפש םיטעמ אל תווצמ ירמוש שיש ררבתי יכ ןכתיי .םייסקודותרוא-אלה תורשכה ירושיא

 ונחנא ,הייעטה עונמל ידכ .ימרופר ףא וא יביטברסנוק שוריפב קפתסמ תורשכה תושירד תא

 תוהזל ןנובתמה לע לקייש ךכ ,הנוש עבצ וא בוציעב הנייהת תונושה תורשכה תודועת יכ םיצילממ

 לש תונטקה תויתואה תא ,הרקמ לכב ,אורקל ךרטציש ילב הדועתה תא איצוהש םרזה תוהז תא

 .רושיאה

 תורשכ תודועת קיפנהל ,םיתעל ,םיגהונ תורשכה יחיגשמ .םינכוסמ םיצירמת רצוי םייקה הנבמה

 ילוקיש ידי לע אלו םיטנסרטניא ידי לע טלשנ ולוכ םוחתהו ,םירצומה תורשכ לש הקידב אלל

 תתחשהל ןהו היעטהל ןה שממ לש ששח רצוי םייקה הנבמה ,תורחא םילמב .םמשל תורשכ

 תודועתה לש םינכרצה ןיבו תורשכה יחיגשמ ןיב ,חוקיפו ןומימ תניחבמ ,רישיה רשקה .תודימה

 .בצמה לע לקהל אוה ףא יושע ,תושרדנה

 םיטביה הז רשקל .תבשה תרימשו ןוזמה תורשכ ןיב רשקה לש וז איה הבושחו השק היגוס

 ץראב ונשי :םיישעמ םג ךא )דחאכ םייסקודותרוא-אלו םייסקודותרוא םישוריפ יפ-לע( םייתכלה

 תורשכ לע תורמושה תודעסמ תומייק ,םאתהב .תבש רמוש וניא ךא ,תורשכ רמושה רכינ רוביצ

 חיגשמה יכ ,ראשה ןיב( תורשכ רושיא הלאכ תודעסמל ןיא ,ללכ ךרדב .תבשב תוחותפ ךא ןוזמה

 תורשכה לע לוצאל הלולע ןכא תבש תרימש יא ,ףסונב .)תותבשב ןהב השענה לע חקפל לוכי וניא

 םהבש םירוזאב .)תבשב לושיב םהב השענש םילכה לש תירשפאה הליספה לשב ראשה ןיב( המצע

 רתיה הל שיש הדעסמ אוצמל תורשכ רמוש ידוהיל דואמ השק ,תבשב תוחותפ תודעסמה בור

 תתל הדעונ ונלש העצהה .אלמ ןפואב ןוזמה תורשכ לע הדיפקמ הדעסמה םא ףא תאזו ,תורשכ

 ,יסקודותרואה שוריפה יפ-לע םייתכלהה תורשכה ירתיה גוריד לש ךרדב ןיב ,הז ישוקל ישעמ הנעמ

 5 .םיימרופרו םייביטברסנוק תורשכ ירושיאב הרכה לש ךרדב ןיבו

564 צ"גב 3 /  .376 )2(דמ ד"פ ,'חאו םילשורי תיתדה הצעומה 'נ ןיקסר 98
 תא ןולממ לולשלמ ענמיהל ביבא לת לש תיתדה הצעומה תא בייחמה צ"גב איצוהש וצ לע חוויד ,לשמל ,ואר 4
 תדועת תא לולשל תיתדה הצעומה לע רסא צ"גב" דניורפרגרב ףסא :ןולמה בר תא רטיפש לע ,ולש תורשכה רתיה
.10.8.5 ץראה "ביבא-לתב ןותרש ןולממ תורשכה
 הדעסמ אוצמל לכוי תורשכ רמוש םדאש גואדל הנידמה תבוח יכ תזמרמ הנניא ןאכ וז הדוקנל תוסחייתהה 5
 תניחבמ יטפשמה בצמה תא רידסהל קר הנניא ונתרטמ ,ינש דצמ .וזכ הבוח הנידמל ןיא .תורשכ רתיה הל שיש
 לש תרתוימ תושקונ לשב תווצמ ירמושל וררועתהש תויעבל םיישעמ תונורתפ םג תתל אלא ,םיישפוחה תויוכז
 .םייקה בצמה
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 רשבה קשמ ןוגכ םיאשונ יבגל תוקולחמ שיו שי .היעטהה תלאש יבגל תקולחמ ןיא יכ המוד

 וילע שיש ,יטילופ רדסה ץראב שי וז הדוקנב .וריחמו תופירט רשב אובי ןוגכ תויגוס וא ,יללכה

 .)תווצמה ירמוש לש םהיתודמע תא רתוי םאות גשוהש רדסהה יכ םא( םידדצה ינשמ תוקולחמ

 תויוכזל הריתסב דמוע וניא אוה יכ )תופירח תורוקיב תורמל( קספנו ,צ"גב תרוקיבב דמע הז רדסה

 הז רדסה ימעטל םלוא ,וניתוצלמהמ קלחכ םייקה רדסהה תא תונשל םיצילממ ונניא 6 .דוסיה

 הנידמה לש ןילופונומ( ול םדוק םייק היהש ווק סוטטסה תא רמשמ םנמא קוחה .ילמיטפוא ונניא

 ןילופונומ יכ םויה םכסומ לבא ,)רשכ רשב קר טעמכ םיאביימ ויפל ןורקיעו ,רשבה אובי לע

 רחאמ אקווד דבלב רשכ רשב אובי ןורקע תא חיטבהל אב קוחה .קדצומ ונניא ומצעלשכ הז

 רתוי הבחר תורשפא היהת יכו ,קוחב חטבוי אל הז ןורקע יכ ייניעב ףידע .לטוב ומצע ןילופונומהו

 .לארשיל רשכ אל רשב אובי לש

 ןוגכ ,םיפרוג תוחפ םיעצמאב חיטבהל ןתינ תורשכה ירמוש לש םיימיטיגלה םיסרטניאה תא

 םורגל אל ידכ( ריבס ריחמב רשכ רשב לש תונימז חיטבתש וזכ ריחמת תוינידמ גהנות יכ החטבה

 היהיש דע רשכ אל רשב תכירצמ רתוי הלודג הכ הדימב הרקי רשכ רשב תכירצ ובש בצמל

 רקיה הז אוה רשכ רשב ,םלועה תונידמ בורב יכ ןיוצי .)רשכ אל רשב תכירצל ילכלכ ץירמת

 ללגבו ,המהבה רשבמ קלחב קר שומיש תושעל רתומ תורשכה יניד יפלש ינפמ ראשה ןיב( רתוי

 .)החגשהה לשו הטיחשה לש תופסונה תואצוהה

 םניא ןכלו ,תורשכה אשונל ןירשימב םיכייש םניאש ,הנידמו תד םוחתב םיפסונ םיאשונ ינש

 ירצומ דוביעו םיריזח לודיגב תורושק תוילמס ןלוכ לכש תולאש :ןויצל םייואר ,וניתועצהב םילולכ

 ,לעופב ,ךא ,ץראב םיידוהי םירוזאב ריזח ירצומ דוביעו לודיג לע יללכ רוסיא ונשי .ץראב ריזח

 אל קמונ יטפשמה רוסיאה .םיידוהי םילעפמבו םיבושייב םג הזכ קוסיע לש תמיוסמ הדימ הנשי

 דוסי תוכז לעפמל וא םדאל ןיא ,ימעטל .םיימואל-םייתוברת םיקומינמ אלא םייתד םיקומינמ

 תינורקע הקדצה תויהל הלוכיו ,וב ץפח אוהש המ לכ לדגל וא רצייל )יהשלכ תינקומ תוכז וא(

 םוקמ ,היופכ תוברתב הנימאמ ינניא ינאש אלא .םייתוברת םימעטמ םג הלאכ תויוליעפ ליבגהל

 הטונ יתייה אל ןכל .)תבשב ףתושמ ןותבש םוי תריצי ןוגכ( ירוביצה בוטה ןמ קלח הניא וזש

 ריזח ירצומ דוביעו םיריזח לודיג רוסאל תנמ לע ינידמ-ירוסאהו יטפשמה ילכב שומיש תושעל

.תיתוברת-תיכוניחה תוליעפה רושימב תושעיהל ,יתעדל ,ךירצ הז םג .לארשיב

 תעשש היה הארנ רשאכ ,6891 תנשב .תילמס תועמשמ לעב אוה םג יבמופב ץמחה תגצה אשונ

 קוח לש ותקיקחל יקאש רנבא 'פורפ תסנכה רבח איבה ,םלועה ןמ הרבע רבכ תיתדה הקיקחה

 יבמופב חספה גחב גיצהל קסע לעב לע רוסא ,הז קוח יפל .6891 - ו"משת ,)ץמח רוסיא( תוצמה

 ידוהי בור םהב שיש ץראב םיבר םירוזאב ףכאנ אלו טעמכ קוחה .הכירצל וא הריכמל ץמח רצומ

 האור יניא ,בוש .הריבס הדימב ףכאנ אוה ,םילשורי ןוגכ ,םירחא םירוזאב .ביבא-לתב ןוגכ ,טלוב

 עיפשהל ןויסינב רבודמ ןאכ םג .תווצמ רמוש וניאש ימ לש דוסי תויוכזב הרומח העיגפכ הז קוח

 .תוחפשמ לשו םידיחי לש טרפה םוחתב השענב ברעתהל אלו ,תפתושמה איסהרפה תומד לע

6764 צ"גב 6 / .51 )5(נ ד"פ ,'חאו לארשי תסנכ 'נ 'חאו מ"עב לארטימ 49
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 לועפל יוארש םוחתב רבודמ םא בטיה בושחל ךירצו ,תרכינ תוריח תלבגה הפ שי ,ינש דצמ

 תא ףוכאל ,הריבס תלוכי וא ,הנווכ ןיא םא ,דחוימב ,תאז .קוחב םירוסיא תלטה תועצמאב וב

 רסומה ןיב רעפ תריצי העמשמ ,םהב דומעל ןכומ וניא רוביצהש קוחב םירוסיא תעיבק .קוחה

 תמועל .יוצר ונניא הז בצמ ,יתעדל .קוחה לע םירבועל םיבוט םיחרזא תכיפהו ,קוחה ןיבל גהונה

 ,חספה ימי דוחייב רורב ףתושמ סרטניא ןיא ,ףתושמ החונמ םוי לש ודוחיי לש תיללכה תובישחה

 תועצמאב רמשיתש יאדכש תוגהנתהה גוס והז יכ הארנ .יבמופב ץמח תגצה לש רוסיא תועצמאב

 אלו ,חספב ץמח תליכא רוסיא לע םירמוש םיברש הדבועה םצע תועצמאבו תיכוניח הלועפ

 .וז הווצמ רומשל ךרוצ וא ןוצר םישיגרמ םניאש הלא לע םג יללכ רוסיא תלטה תועצמאב

 תא בוש םיגדמ הז ןיינע .הטימשה ןיינעב ןוידה םג הלא םיחוכיול ףרטצה הנורחאה הנשב

 תישארה תונברה הטקנ םינש .םייטילופ-םייתד םידסממ לש םיניינעו הכלהבש םיניינע ןיב הנחבהה

 תורוצב ץראב הלדוגש תיאלקח תרצות לש הכירצ רתיה םע ,הטימש יניד תרימש הרשפאש הדמע

 השוחתל םרוגה תולקתה גוס קוידב והז .וז הדוקנב תומימעל םירכינ םיצחל ואיבה םויכ .תומיאתמ

 הנשי ובש תולקתה גוס קוידב והז ,ינש דצמ .םכסומ אל יטפשמ ןורתפ ףוכאל אלא הרירב ןיא יכ

 הנידמל לאש יתד-םינפ ןיינע אוה הטימשה יניד לש ךמסומה םשוריפ יכ הנעטל תמיוסמ תוריבס

 קידצמה םעט םוש ןיא .ותוא לבקמש ימ לע לוחל ךירצ הזה ךמסומה שוריפהש אלא .וב ברעתהל

 םא .הטימש תנשב לארשי ץראב ולדוגש תוריפו תוקרימ תונהיל ולכוי אל םינכרצו םיאלקח יכ

 ,םינכרצלו םיאלקחל תתלו ,דבלב תופיקשב קפתסהל הבוח – תורשכה ינידמ קלח ןה הלאכ תועיבק

 .םירימחמה הטימשה ינידב םידמוע םניאש םייאלקח םירצומב םג שומיש תושעל ,תויונחל םג ומכ

 הלא .םיינברה םידסממה ידיב היוצמ תוריפו תוקרי ריתהל תוכמסה .יוצר ונניא יאדו םייקה בצמה

 .הדיחא הנניא "םירוסא" תוריפו תוקרי תגצה לע תובוגתה תכרעמ םג 7 .הדיחא אל הרוצב םילעופ

 קר היינקל גיצהלו ,הטימש ירוסיא לע דיפקהל םא רוחבל תויונחל רשפאל שי ,ילאידיא ןפואב

 יפל םירתומ םירצומ – הז דצל הז – עיצהל ילוא וא ,הרימחמה השיגה יפ-לע םירתומ םירצומ

 ןיינעב ומצע םע רימחהל רחובש ימ .הלקמה השיגה יפל קר םירתומה הלאכו הרימחמה השיגה

 יוסיכל ,לשמל( ךכ לשב תשרדנה תפסונה האצוהה תא םלשל םג ןכומ תויהל ךירצ ,הטימשה

8 .)רוסיאה רוזאל ץוחמ םהש תומוקממ םירצומה לש הלבוהה תואצוה

 םניאש תוריפו תוקרי לוכאל אלש דיפקמ ומצע אוה יכ ןורוד ישקב והילא ישארה ברה ריבסה בלל תעגונ העפוהב 7
 הז אשונב .רתוי הלקמה ,תמדוקה רושיאה תוינידמ תא ,יללכ ןפואב ,ךישמהל הטנ ךא ,תורימחמה תושירדב םידמוע
.םירימחמ םינבר ידי לע דבכ ץחל וילע לעפוה
 ררועתהל ,ןכל ,תולוכי תד שפוח לש תויגוס .תינגומוה הניא תיסקודותרואה הליהקה םג יכ םיגדמ הטימשבו תורשכב ןוידה 8
 לש תוכזה יבגל הנושארה הריתעה .השיאה דמעמל עגונב םג רבדה ךכ .םכותב םג אלא תודהיב םינוש םימרז ןיב קר אל
 יתדה טפושה היה רבדה תא תרסוא הנניא הכלהה יכ קספש ימו ,תיסקודותרוא השיאל העגנ תיתד הצעומב תבשל השיא
351 צ"גב :ואר .ןולא םחנמ טפושה ,זאד ןוילעה טפשמה תיבב / .122 )2(במ ד"פ ,'חאו תותד יניינעל רשה 'נ לאידקש 78
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ד"סב

ןדמ בקעי - רבסה ירבד

אובמ

 תדועת ןכו ,דצ לכמ חרזא תויוכזו טרפ תויוכז ,םינווגמו םיבר םיניינע וכותב ללוכ תורשכה אשונ

 ףאש ,הלוע םהמש 1 ,)'ןמטוג ןוכמ' לש הז תמגוד( םירקסה ךכ לע ודיעיו הבושח תימואל תוהז

 לוכאל םידיפקמה ולא לש םרפסמ דאמ בר ,תווצמ ירמושכ םמצע םירידגמ םניאש ,ולא ברקב

 .דבלב רשכ לכוא

 סנכיי תיטרקומד הנידמב קוחהש ךרוצ לכ ןיא .ןיטולחל ישיא םוחת לע ןאכ רבודמ ,אסיג ךדיאמ

.לוכאלמ ענמיהל וילע הממ ול הרויו ,םדא לש ותחלצל

 ,טרפה שפוחב רומאכ םירושקה םיישיא םיעינמ וידחי ורבח - לכואה לש הז םוחתב ,תאז םע

 וא ולא ןיינע ילעב לש ןוממ יריתע םיילכלכ םיסרטניא םע ,םהילע ןגהל ןיינע ונל שישו

 סרטניאה וא ימואלה ידוהיה סרטניאה לש ותבוט ינפמ ,ונתעדל ,םיתיעל תיחדנ םתבוטש ,םירחא

.ירוביצה

 וניא לארשי ץראב םיריזח לודיג :הירבחמ ןיב תועד יקוליח בקע ,הנמאב הלבקתה אלש הדוקנ

 םוקמ ןיא הרוהט תיתד הניחבמ .הללקו םרחב הוולמה תרחואמ הריזגמ אלא ,הרותה ןמ רוסא

 לש םתוברת תא לכמ רתוי ימואלה ןורכיזב למסמ ןאכ םיריזחה לודיג ךא .וילע אקווד בירל

 םתואמצע לע רומשל ושקיבש ,םהיחא תפידרב רזה שבוכה םע הלועפ ופתישש ,םינווייתמה

 לע קבאיהל שיש ,יטרפ תיב לכב דמחמ תייח לודיג לע ןאכ רבודמ ןיא ,אסיג ךדיאמ .תינחורה

 שי םא קפסש ,םידיחי לש רוהט ילכלכ סרטניא לע ןאכ רבודמ בוש .הילע טרפה לש ותוכז

.ירוביצ ןוידל החותפ וז הלאש ריתוהל םיפידעמ ונא .שדוקמ ירוטסיה-ימואל ךרע ונעמל בירקהל

תורהבה

 דבלב רשכ לכוא ויפ לא סינכהל ידוהי לכ לש ותוכזש ,המוד :תורשכב האנוהה :4-ו 3 ,1 םיפיעס

 וכות לא ופחדיו ,חוכב ויפ תא וחתפי אלש ,ךכב קר אל שממתת וז תוכז .קפסב תלטומ הניא -

 תקפנה ידי לע ,לילעב ותומרלמ םילעפמו םישנא עיתרי קוחהש ,ךכב םג אלא ,םירוסא תולכאמ

.םיפיוזמ תורשכ ירושיא

 ,הללאמרב ,םכשב םילעפממ םיאבוימ םירחא םיביכרו רשב ירצומ .הנוש םויה בצמה - תואיצמב

 םא .לארשיל תישארה תונברה לש ,לוכיבכ ,'רושיא' םהילעו ,םלועב רחא םוקמ לכבו ןאווייטב

 ,הנולת אלל ללכ ךרדב ןפייזה אצי ,האורבתה לע חוקיפה םוחתב םג איה האנוההש ,הלגתי אל

.העתרה לכ וב ןיאש ,ילמס סנקל טפשיי עורגה הרקמבו

 ףאו תורשכ ינפייזל תוסנק :רתויב םיעיתרמ םישנועה םש .ב''הראב בצמל הז בצמ ,לשמל ,הוושנ

 ךמסומה ףוגה ידי-לע םינתינה םירשכהה ,ילסכודרפ ןפואב ,ןכל .ןוזמב קוסעל ןוישירה תלילש

 זכרמ( 0002 לארשיב םידוהי לש םיכרעו תרוסמ תרימש ,תונומא – ןקויד :םילארשי םידוהי ץ"כ .א ,ןוסניול .ח ,יול .ש 1
.)2002 םילשורי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,ןמטוג
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 םיבר םידוהי ,ץראב ןאכ תואיצמב .לארשיל תישארה תונברה לש ולאמ רתוי םינימא ,ב''הראב

 המצע תישארה תונברה ףאו ,םיפויזל ששחמ ,רומג רשכהב לכוא םהיפ לא סינכהלמ םיענמנ

.ברעהו םכשה ךכ לע העירתמ

    :תוביס רפסמ לשב תישארה תונברה ןמ תורשכב קסועה ףוגה תא דירפהל שי ונתעדל

 תכרעמ ןיבל םיימוקמה םינברה לע יארחאה ףוגכ תונברה ןיב םיסרטניא דוגינ ,ונתעדל םייק .א

 םינברל .תילכלכ הניחבמ ומצע תא קיזחמה יעוצקמ ףוג תויהל הרומאה ,תימוקמה תורשכה

 תומלושמ םהיתורוכשמו ,תורשכ תכרעמ לע חוקיפל שרדנה יעוצקמ עדי חרכהב ןיא םיימוקמה

 .רחא רוקממ

    .רשכהה תדועת ןתמ תעב תורשכל םיינוציח םילוקישמ קתנתהל רתוי לק היהי ףוגל .ב

 םויה ישעמ וניא הז קוח .םירשכה תתל תישארה תונברה תא קר ךימסמ םויה םייקה קוחה .ג

 .ץ"דבה ומכ ,תישארה תונברה ןמ תוקזח תורשכ תוכרעמ לש ןמויק לשב ללכ

7 םיפיעס  ,  לש וא םידיחי לש סרטניא הניא תורשכהש ,איה 2 ףיעסמ הלועה הדבועה :8-ו 5

 תבייחמהו תיסיסבה תורשכה תמר ןיב הקולח תבייחתמ ךכמ .ךכל רבעמ הברה אלא ,תוצובק

 וז .'ןירדהמל' תורשכ ,הילע דיפקהל ןיינועמ רוביצה ןמ קלחש ,רתוי ההובג תורשכ תמר ןיבל

 היהתש דבלבו( רישכמה ברה לש תינרותה ותעד יפ-לע תורשכ יניינעב תונוש תורמוח לולכל לכות

 ,תורשכ יניינעב תויתכלממה .ינוציח יטפשמ םרוג לש תוברעתה אללו ,)הכלהה ישנא יניעב הריבס

.תיסיסבה תורשכל עגונה לכב תוחפל ,7 ףיעס תא םג ונתעדל תבייחמ 8 ףיעסמו 2 ףיעסמ הלועה

 ונתעדל שי ,רוסא רשב תליכאמ תוענמיה ןיבל תודהי ןיב תידוהיה העדותב הקומעה תוהזה לשב 

 תודועס תעב רשכ וניא לילעבש לכוא תליכאמ ענמיהל לארשי לש םיימשרה היגיצנמ שורדל

 .)תרחא תימשר הדועס לכ וא ,תוידוהי תוליהקב םהירוקיב :ןוגכ( דיקפתב תוימשר

 ,ןכרדב םיכלוהל תורשכ תוכרעמ חתפל תויסקודותרוא-אלה תוליהקל םג תורשפא ונרתוה :6 ףיעס

 התעמ ץלאיי הז רוביצש קפס ןיא .הכלהה לע דיפקמה רוביצה יפלכ האנוה ךכב היהת אלש דבלבו

.םהילע תספדומה תורשכ תיוות לכ לע רוויע ןפואב ךמתסהל אלו ,וילכאמ תא בטיה רורבל

 לוז הפירט רשבב ץראה תפצה :םייקה בצמהמ רבד וב וניניש אלש ףא ,9 ףיעס לע תפסונ הלימ

 ותונקל לכות ינוניבה דמעמב החפשמש ידכמ רקי לכאמכ בשחיי רשכה רשבהש ,ךכל םורגל הלולע

 .תואיצמ רקי תויהל ךופהי רשכ רשבו ,ךלתו םצמטצת ץראב רשבה תיישעת .תונמוזמ םיתעל

 .תופירט רשבל רובעל הנצלאת ,תורשכ לע םויה תורמושה ,תובר תוחפשמש ,ךכב קפס ןיא טעמכ

 ,ונתעדל עגפת אל ,ירשפאה םומינימל דע וז העפות םוצמצ .דאמ הלעת תורשכב האנוהה תמר םג

 ,םיכרעל עייסת איה אסיג ךדיאמ .םידדוב םימזי לש םסיכב אלא ,טרפה שפוחב השק העיגפ

.םתוא הבישחמ תילארשיה הרבחהש

 םג הז ךותבו ,תופירט רשב לש םצמוצמ אובי רוסאל אל יתעדל שי ,'תחלצה שפוח'ב בשחתהב

 םג רשאל ןתינ יתעדל .ילארשיה רשבה קוש תריבש תא ורשפאי אלש םיסמ וילע ליטהלו ,ריזח

 רודמב רורבה ונומיס לע חוקיפ תישעמ הניחבמ רשפאתיש דבלבו ,רשכ וניאש רחא ןוזמ לש אובי
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 תוששח לע יתעדל תילמינימ הדימב םינוע םימייקה רשבה אובי ירדסה .'דכו םילוכרמב לדבנ

.הנמאה תחלצהב ביכרמ םהב האור ינאו ,ולא

.םמצע דעב םירבדמ םיפיעסה ראש

םירבא תלתשהו היגולותפ .ג

העצהה

 יוטיב ידיל אב ףא אוהו ,תילארשיה הרבחב םינוש םיביכרמ ןיב ףוצר ןויד םייקתמ הז אשונב

 דרשמ ל"כנמ רזוח ןכו ,וייוניש לע ,3591-ג"ישת ,היגולותפהו הימוטנאה קוח .תמייקה הקיקחב

 ןוכנל וניאר אלו ,הריבס המכסה ללכ ךרדב םיפקשמ ,תוומה עגר תעיבק ןיינעב תואירבה

.התונשל

 ונתדמע ירקיע תא הרצקב איבנ ,םייקה רדסהה תא תונשל םיצילממ ונניאש תורמלו ,תאז םע

.הב םייקה הרדסהה ןפואמ דומלל ןתינש םיחקלו ,התובישח חכונ – היגוסל סחיב

ןדמ בקעיו ןוזיבג תור - רבסה ירבד

 היגולותפ אשונב עדמה תומדקתהב האור ,תיטסינמוהו תיעדמ השיג לכ םג ןכו ,תידוהיה הכלהה

 ירקמ תריקחלו םייח תלצהל ,םילוח תאופרל ותמורת לשב ,בושח יבויח ךרע םירביא תלתשהו

 רדסומ הז אשונ ,תנקותמ הנידמ לכב ומכ ,לארשיב .םיתמ תחיתנ תבייחמ היגולותפש ןבומ .תוומ

 הכלהה םג .אסיג ךדיאמ עדמה יכרצבו אסיג דחמ הייסולכואה תושיגרב תובשחתה ךותמ קוחב

 ,םירביא תלתשהב תינורקע תכמות הכלהה .תובר תוקיספב וב תקסועו הזה ךרוצל הרע תידוהיה

 ןמ הנושה ךרדב םיתיעל תדדומתמ איהו ,הז ךרוצל םרותה לש ותתימ תא וברקי אלש דבלבו

 .תוומה עגר תעיבק םע האופרה םלועב לבוקמה

 ,תמה דובכל בושח לקשמ הקינעמ תוינוליח תויטסינמוה תושיגו תותד םג הומכו ,תידוהיה הכלהה

 תא םיבייחמ ולא םיכרע .הרובקל ותאבה ןפואו ופוג תומלשל רשאב תמה לש ויתולאשמל ןכו

 םג םירטפנה דובכ לע הרומח הרימשו ,ותחפשמ וא רטפנה ןוצרל דוגינב החיתנה ירקמ םוצמצ

 .תקדצומ החיתנהש םירקמב

 

 תלאש .תוקתרמו תונווגמ תויגוס ררועמ ,תולתשהו תוחיתנ ללוכה ,"תיאופר הקיתא" לש םוחתה

 ותוכמס ,תוומה עגר תעיבק ,)ינפוס עוצפ וא הלוח לש םינורחאה םייחה יעגר( 'העש ייח' לש םכרע

 תמה תפוג לש הדובכ תלאשו ולבס לשב ךכב ןיינועמה םדא לש וייח תא לוטיל האופר שיא לש

 לצאו תווצמ ירמוש לצא דואמ תונוש תובושת לבקל תויושע הרובקל התומלשב התאבה תובישחו

 לש הרקיע םנמוא .הלתשהל םירביא תמורת יבגל םג תקולחמ תמייק הרואכל .הלאכ םניאש ימ

 םיאפורה ידיב תומל דמועה רסמיי םאש דשחה לשב אלא ,הלאשה לש הפוגל הניא תקולחמה



לארשיב םיישפוחו תווצמ ירמוש ןיב השדח תיתרבח הנמאל דסמ

462

ז הרודהמ
ינמ

 ,ת
בש

 ט
ת

ש
וני ,ג"ס

 3002 רא

 תונורתפ ונתינ רבכ .ותומ ירחא וא וייחב הכלהכ אלש וללה וב וגהני ,םירביא תמורת ךרוצל

 .רכזנה דשחה לשב רוביצה תעדותל ורדח אל וללה ךא ,ולא תולאשל ,הרואכל ןוצר יעיבשמ

 ,הלתשהל םירביא םורתל היבשות לש תונוכנ תניחבמ ,םלועב דואמ ךומנ םוקמב תאצמנ לארשי

 תריסמ תייעב םע בטיה הדדומתה הכלהה .ךרוצה תעב הלאכ םירביא לבקל הילע השקמ רבדהו

 לש ללוכה ןובשחה לשב יוגל םירביא תריסמ תלאש םע תודדומתהה .ידוהיל ידוהימ םירביא

 איה וז תיתכלה תודדומתה - ידוהי ייח תלצה ךרוצל יוגמ םירביא תמורת לבקל דיתעב תלוכיה

 ךירצ .ילאנויצר אוה דימת אל םא םג ,יתדה םרוגב םג הרושק ךכל הביסה .התישארב ןיידע

 תודוקנב ,םייאופר תודסומו םיאפור תשיגב ןהו הכלהה םוחתב ןה ,תפסונ הדובע תושעל היהי

 ואצומ לשב םדאל ורסמיי אלש יאנת לע םירביא תמורתש ןורקיעה םע םימיכסמ ונחנא .ולא

 הניא םירבא תמורתל ותודגנתה םא ףא יכ בייחמ םדאה דובכ ,ינש דצמ .לבקתהל הכירצ הניא

 ילב וב בשחתהל שיו ,ודובכ אוה הז ןיינעב ונוצר - תקדצומ וא תילאנויצרכ םידחא יניעב תיארנ

 .וימעט ירחא תוקחתהל

 החיקלו תורשפ רבכ םיללוכ םהו ,תעדה לע םילבקתמ תונורתפ הז אשונב בינה יטילופה ךילהה

 חור .הז ךובס אשונ לש וקמועל סנכיהל ,ןכל ,ןוכנל ונאצמ אל .תונוש תויושיגר לש ןובשחב

 רדסהה ,הז םוחתבש רחאמו – ינשה דצה לש ותדמעל רשפאה לככ דובכ לש חור ירה איה הנמאה

.ךכב ונקפתסה - הריבס הרשפ ףקשמ םייקה

 המכמ הנמאב אשונה תא תאז לכב לולכל ונטלחה ,יוניש לכ םיעיצמ ונניא רומאכש תורמל

.םימעט

 ,לקשמ תודבכו תוינורקע תויגוס ררועמ וניא הז אשונ וליאכ םשורה תא רוציל וניצר אל ,תישאר

.םיישפוח ןיבו תווצמ ירמוש ןיב םיסחיב

 לע תמלוה הרוצב רתפנ ,םיכוסכס לש הכורא הירוטסיה ול התייהש ,הז ןועט רשקה אקווד ,תינש

 התע תשגומה תמכסומ העצה יבגל ןהו ,היגולותפהו הימוטנאה קוח יבגל ןה .יטילופה ךילהה ידי

 םימוחתל םג הזה חקלה ןמ דומלל יאדכ .םירבא תולתשהו תומל הטונה הלוחב לופיטה ןיינעב

 .םירחא

 אלא ,קוחה תמרב יתייעב ונניא היגולותפה םוחתב רדסהה ,םירחא םירדסה רפסמב ומכ ,תישילש

 םיגרוחה םישעמ תיישע לע ,םעפל םעפמ ,תונעט תולעומ .ןומאה רסוחו הפיכאה תמרב אקווד

 תווצמ ירמוש ןיב םיסחי לש הניא אופא היעבה .םימכסומ תונורקעמ ףאו קוחה תוארוהמ רוריבב

 רתויב ןזואמהו ןוכנה רדסהה םג .ודוביכו קוחה ןוטלש לש רתוי תיללכ היעב אלא ,םיישפוחו

 לכ לצא ,המנפהה אוה הליעי הפיכאל ןושאר יאנת .ותוא םיפכוא אל םא - דומעל לוכי ונניא

 םניא ויטרפ םא םג ,וירוחאמ דומעת הרבחהש יוארש רדסה אוה הזה רדסהה יכ ,רוביצה יקלח

 דצמ לוזלזו ,הזה המנפהה רסוח לש תוערה תואצותה .םירחא וא הלא הצובקל וא םדאל םיארנ

 לש תוחפשמ לש ששחב יוטיב ידיל תואב ,קוחה תוארוה לע דיפקהל ךרוצב תומיוסמ תוצובק

 יזכרמב וא םילוחה יתבב םהיריקי תופוגל תושעיהל לולעש המ ינפמ ,םיידרח רקיעב ,תווצמ ירמוש

 הפוגה לע הרימשל וא ,םילוחה תיבל םדא איבהלמ תוענמיהל םיתעל איבמ הז ששח .היגולותפה

 הנורחאל .םהל תדגנתמ החפשמהש םישעמ הב ושעיי אלש חיטבהל ידכ תוכורא תועש ךשמב
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 א"סשת ץיקב םילשוריב עוגיפה לש הרקמב ןוגכ ,תושק תואצות תויהל תולולע הז ששחל יכ וניאר

 לש בוריסמ ,הקלחב ,העבנ םיתמהו םיעגפנה רפסמ יבגל תוריהבה יא ."וראבס" תדעסמב )1002(

 םירקמב שרדנכ ,תיטפשמ האופרל זכרמל תופוגה תא ריבעהל םיגורהה ןמ קלח לש תוחפשמ

 .הערל תופוגה לוצינמ ןששחמ ,הלאכ

 תעצומה הנמאה יומד רדסה וא ךמסמ םא םג ,די יחמב םלעית אל וזה תונדשחה יכ קפס ונל ןיא

 .תוצובקה ןיב הקומעה תקולחמה לש םיבושח םיביכרמב רבודמ יכ קפס ןיא ,ינש דצמ .לבקתי

 ונלוכ – רבד לש ופוסב – יכ השוחתה תא קזחלו ,תונדשחה תאו רוכינה תא שילחהל ןויסינ לכ

 אוה – רוביצה יקלח לכ לש םיכרצהו תויושיגרה תא ןובשחב םיחקולש םייח םייקל וידחי םיסנמ

 ובש ,םירביא תולתשהו היגולותפ ןוגכ םוחתב אקווד ילואו .ונלש לעפמה ןויגהב ינויח ביכרמ

 ,תרגסמה יכרע לע תינורקע המכסה שי ובשו ,םיטלוב םניא םיילכלכהו םייטילופה םיסרטניאה

.הזה בושחה עסמה תא ליחתהל ןתינ – תוקזח תוינורקעה תויושיגרה דועב

 םיטרופמ םימייקה םירדסהה ונמעטל יכ ריעהל ונילע ,יוניש לכ םיעיצמ ונניאש תורמל ,םויסל

 ל"כנמ ירזוח ןוגכ ,ותוא תומילשמה תוילהנמה תוארוההו( הזה קוחה .ךרוצל אלש םיכבוסמ םיתעלו

 םירובס ונא .תיטפשמ הלכשה אלל ,בושייה ןמ םדאל ויד ריהב וניא )תולתשה ילהונב םיקסועה

 .רתוי ריהבל וכפוהל ,ויטרפו ויברק לע רדסהב לפטל טלחוי םא ,דיתעב ,יואר יכ

הרובק .ד

העצהה

 .םייחרזאו םייתד תורבק יתב ומייקתי לארשיב .1

 .הכלהה יפ-לע תידוהיה הרובקה תקזחב וראשיי ידוהיה רזגמב םימייקה םייתדה תורבקה יתב .2

 תורשפא תריצי ידכ ךות ,יסחיה שוקיבה יפ-לע השעית דיתעב תורבק יתבל םיחטש תאצקה .3

 .ץראה יקלח לכב תיחרזא הרובקל

 וא רטפנה תריחב יפל הרובק סקט להנל הנלכותש ,תורחאו תויחרזא הרובק תורבח תמקה רשפאתת .4

 .תומייקה אשידק הרבח יתוריש ןומימל ליבקמב הלא םיתוריש ןומימב ףתתשת הנידמה .ותחפשמ ינב

 תוברעתהל הקדצהה תחפת ךכ ,הרובק תונונגס ןיב תישממ הריחב לש תורשפאה לדגתש לככ .5

 .םייתדה הרובקה יתבב הרובקה תוארוהב צ"גב

 ,רטפנה דצמ הריחב רדעה לש הרקמב םג תיפולח הרובק רשפאתש הרוצב ןקותי םייקה קוחה .6

 תא ףידעהל ירוביצ סרטניא לש םימעט רדעהבו ,הנושאר הגרדמ ויבורק ןיב תקולחמ ןיא םא

 .תיתכלהה הרובקה

 ,רחא תורבק תיבב רבקיהל םיאכז םניאש ימ ורבקיי יחרזא תורבק תיבב יכ שרופמב עבקיי .7

.םדצמ ןוצר תעבה לכ אלל םג

 הרובקל תוכזה שומימל ליעי יאנת יכ ול רהבוי ןכו רוביצל רבסוי םייקה יטפשמה בצמה .8

.)ויבורק וא( רטפנה דצמ ןוצר תעבה איה )םימייקה תורבקה יתבב תיתד אל( תיפולח
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ןוזיבג תור - רבסה ירבדו עקר

עקר

 ;ויבורקו רטפנה םדאה :םינוש םיטרפו תוצובק לש םיסרטניא יוטיב ידיל םיאב הרובקה תייגוסב

 ןהילא תויתרבחהו תויתדה תוליהקה ;םהיבורקו תורבקה יתבב םירובקה םירחאה םירטפנה

 .הנידמהו ;אשידק תורבחה ;ותחפשמ ינבו רטפנה םיכייתשמ

 ,תמה דובכ תא הכותב תללוככ ןוילעה טפשמה תיב ידי לע השרופ דובכל םדאה לש דוסיה תוכז

 טפושה דובכ ירבדב ,ךכ .הרובקה יכילהב תוברל ,תוומה רחאל םג דובכל תוכזה תא ונייהד

:םואבנטסק תשרפב קרב )זאד וראותכ(

 םג והזו ,ותומ רחאל םדא לש ודובכ םג והז .וייחב םדא לש ודובכ קר וניא םדאה דובכ"

 התבצה םצעב ,ראשה ןיב ,אטבתמ הז דובכ .םבלב ורכז תא םירמושה ,ויריקי לש םדובכ

 ותוא והז .רבקה חופיטבו רוביצ יסקטבו ןורכיז ימיב תורבקה תיבב םירוקיבב ,הבצמה לש

 תא שבגמ רשא ,םיתמה ןיבל םייחה ןיב – ילאנויצר יתלב םיתעלו ילאנויצר םיתעל – רשק

 םיטישומ םייחהש 'די'ה יהוז .םיפסונה שפנה ייוואמל יוטיב ןתונה רשאו ונכותבש םדאה

1 ".תורודה ןיב םיימינפה םירשקה תא ףקשמה ינוציחה יוטיבה והז .םיתמל

 םירבקנ םניא םיטרפ ,םרב .לארשי תנידמב תורבק תיבב רבקנהו רטפנה םדא לכל תדמוע וז תוכז

 םישנא םירובק םהב םיירוזא וא םיינוריע תורבק יתבב אלא ,דבלב םהלש תורבק תיבב ,דבל

 לש ודובכ שרודש המ ןיב תויושגנתה תויופצ ,ולא תוביסנב .תונוש תוליהקל םיכייתשמה םיבר

 הרובקל םיעגונה םיכוסכסה ,תאז םע .רחא רטפנ לש ודובכ לע הרימשל שרדנה ןיבל דחא רטפנ

 הרבחה ןיבל םיוסמ רטפנ לש םהיבורק ןיב ,ללכ ךרדב ,ויה לארשיב טפשמה יתבל ועיגה רשא

 הדימב .םוקמב םירובקה םירחא םיטרפ לש םהיבורק ןיב אלו ,תורבקה תיב תא תלהנמה אשידק

 םג הנגמכ )טפשמה תיבב םילעומה םינועיטה יפ-לע ,תוחפל( אשידק הרבחה המצע האור ,תמיוסמ

 תא עבוקה ןוישיר יפ-לע תלעופ אשידק הרבחה .םהיבורקו םירחאה םירובקה לש םיסרטניאה לע

 היהש ,צ"לשאר א"שחג אשידק הרבחה לש הרקמב ,אמגודל .לועפל תבייח איה םהיפ-לע םיאנתה

 קספל אשידק הרבחה לש התוביוחמ יכ דרלגנא טפושה 'בכ ןייצ ,טיבש הקירדרפ תשרפב ןוידל דצ

 םיידוהיה תדה יתוריש קוח יפ-לע 2 .הרבחה ןוישירב שרופמב העיפומ ארתאד ארמה לש הכלהה

 תונקת ןיקתהל יארחאה אוה תותד יניינעל רשה ,)3()א(51 ףיעס ,1791 – א"לשת ,]בלושמ חסונ[

 תומיאתמכ תובשחנ תוימוקמ תויושר רשאכ ,םידוהי רובע הרובק יניינעל תורבח יושיר רבדב

.יטמוטוא ןפואב רומאכ ןוישיר תלבקל

 ,היעב תררועתמ אל )םיצוביקו םיבשומ ,םייברע םיבושיי ןוגכ( תוינגומוהו תונטק תוימוקמ תויושרב

 – ידוהיה רזגמבו ,םייתד םידסממל ןילופונומ שי תולודג םירעב .םוקמה גהנמ יפל םירבקנ םישנאו

 אוה ,תישאר .םיירקיע םירושימ ינשב תויעב רצי הז ןילופונומ .תויסקודותרוא אשידק תורבחל

492 א"ע 1 /  .)"םואבנטסק"( 325 'מעב 464 )2( ומ ד"פ ,םואבנטסק 'נ "םילשורי תליהק" א"שחג אשידק תרבח 19
4206 א"ע 2 / ..)"טיבש"( 446 'מעב 006 )3( גנ ד"פ ,צ"לשאר א"שחג אשידק הרבח 'נ טיבש ,79
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 הנשי המצע הכלהב .םיידוהי-אל םיבשות לש הרובקל אשידק הרבחה לש סחיה תניחבמ היעב רצי

 המ רצי אוה ,תינש 3 .תורבק תיב ותואב םידוהי אלו םידוהי רובקל רוסיאה ףקיה יבגל תקולחמ

 .יתד סקטב ורבקיי םהיריקי וא םהש וצפח אלש םידוהי רובע ילמס ישוק רקיעב רבעב בשחנש

 ויחש םידוהי-אל לש תוישיא תויעב .)םיצוביקב הרובקב ,ןוגכ( ישיא סיסב לע ורתפנ הלאכ תויעב

 ורתפנ – )"רדגל ץוחמ" םרבוקל שי הכלהה יפ-לע רשא( םידבאתמ לש וא ,תוידוהי תוליהקב

 לדבה היהו ,םיכמסומה םייאבצה תודסומה ידי לע הלא םיניינעב תוטלחה ולבקתנ אבצב .קוה-דא

.םינוש םייאבצ םינבר לש תושיג ןיב הז ןיינעל

 

 רפסמ ץראב םויכ שי .תופסונ תוילמס תויעב ודדחתהו ,תוישעמ תויעב ורצונ תונורחאה םינשב

 ירודיס ןהל שיש תוליהקב םירבח םניאו תידוהיה הייסולכואה ברקב םייחה םידוהי-אל לש לודג

 לתב םוירניפלודב עוגיפב .ויתורושב םילפונ ףאו אבצב םיתרשמ הלא םידוהי-אלמ קלח .הרובק

 םימעה רבח תונידממ םילוע ויה םיגורהה ןמ לודג קלחש רחאמ ,היעבה הדדחתה 1002 ץיקב ביבא

 תויתדה תוליהקה ברקב ,ינש דצמ .הכלהה יפ-לע םידוהי ויה אל םהיניבמ רכינ קלחו ,רבעשל

 ולחה םידוהי ,ףסונב .םידוהי ןיב ידוהי-אל תרובק תרסואכ הכלהה תא שרפל הייטנה הקזחתה

 יתבב הרובקה יללכ עובקל אשידקה הרבחה וא תונברה לש יסקודותרואה ןילופונומה לע םירערעמ

 םיכיראת םושירו תיזעולב בותיכה תלאש הררועתה םואבנטסק ןיינעב ,אמגודל .םיידוהי תורבק

 ,קרב טפושהו רגמש אישנה לש תועד בורב( ןוילעה טפשמה תיב קספ ,וז השרפב .םיינאירוגירג

 לע םיינאירוגירג םיכיראת בותיכל םדא לש ותוכז יכ )ןולא אישנל הנשמה לש תקלוחה ותעד דגנ

 תולוכי הלא םיללכ יבגל תוקולחמ .הזכ בותיכ תרסואה תיזוחה הינתהה לע תרבוג וריקי תבצמ

 םג תרבוג ,ןיאושינה םוחתב ,לידבהל ,שחרתמש המל המודב ,ליבקמב .תוינכט-יצח תואריהל

 םמויקל העיבת תעמשומו ,הרובקה יסכט לע יסקודותרוא-יתדה ןילופונומל תינורקעה תודגנתהה

 שפוח ךותמו תידוהי תוהז תקידב אלל הרובק ורשפאיש ,םייתכלממ-םיירוביצ הרובק ירדסה לש

 תוכזה אוה וז הדמעל ינורקעה קומינה .הרובקה סקט לש וביט תא עובקל החפשמה ינב לש

 רוזחמב יפוסה סקטה אוה הרובקה סקט .תיתד תרגסמ ךותב תויחל אלש רוחבל םדא לש תיללכה

 הבוחב םיאורה שי .םהייחל דובכ םיקלוחו םהיריקימ םישנא םידרפנ וב דואמ ישגר סקט ;םייחה

 תמה ןוצר תא דגונה רבד ,קהבומ ינוליח םדאכ וייח תא יחש רטפנ רובע יתד הרובק סקט ךורעל

  .ודובכב לזלזמ ףאו

 .6991-ו"נשת ,תיפולח תיחרזא הרובקל תוכזה קוח תא ובינה תוישעמה תויעבהו ינורקעה ץחלה

 הלוע .תינוליח הרובק רבקיהל יאכז ,תרחא ךרדב וא האווצב ,ךכב רחבש ימ יכ עבוק קוחה

 הרובקב םיצור ויה ויבורק םא םג ,"ליגר" תורבק תיבב רבקיי – רחב אלש ימ יכ רומאה ןמ

 .)םייטרפ םייפולח םירדסהל םויכ רבכ תמייקה תורשפאל ףופכב( 4 תיחרזא

   
 לש לארשיב םינברה תסנכ לש הכלהה דעו רבח ,ןיקנילוג דוד ברה ידי לע הז ןיינעב הבושת הנתינ 6991 תנשב 3
 וננכות םש ."הנוכנ החונמ" תתומע לש עבש ראבב תורבקה תיבב הרובקל רשקב ,)תיביטברסנוק( תיתרוסמה העונתה
 שי יכ קספנ .םירכונ םג ורבקיי םש ,תינוליח הצובק רובעו )תיביטברסנוק( תיתרוסמה העונתה רובע תודרפנ תוקלח
 בחורב שיבכ וא ליבש ,הכרדמ תועצמאב וא ,םיוסמ הבוגב )םיחיש( היח רדג וא ריק תועצמאב תוקלחה ןיב לידבהל
 תרובק ןיינעב הבושת" ,782 'מע ,ח"נשת – ה"נשת 'ו ךרכ ,לארשיב םינברה תסנכ לש הכלהה דעו תובושת( .תומא 'ד
.]'א :ז"סש ד"וי[ ידוהי תורבק תיבב םירכנ
 יכ חינהל שי" :היפל ,רתוי השימג הדמע ,בגא תרמאב ,ןישח טפושה דובכ עיבמ ,416 'מעב ,2 הרעה ליעל ,טיבש ןיינעב 4
."ךכ םדאה לש ונוצר דבוכי ,רטפנה לש ונוצר םנמא היה הז יכ ורמאי םדא לש םיבורקה ותחפשמ ינב םא
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 דחאל טרפ( םייפולח תורבק יתבל םיחטש ןיידע וצקוה אל ,קוחה לש ומויק תורמל

 בותיכה תלאש הרזח קוחה רחאל .השק ןיידע תוכזה לש השומימ ןכלו ,)עבש-ראב רוזאב

 ןדבאו קוחה לש ומויק רואל יכ ןעטנ .טיבש הקירדרפ ןיינעב ןוילעה טפשמה תיבל יזעולה

 תורמל .אשידק הרבחה תוארוהל דוגינב בותיכ עובתל םדא לוכי אל בוש ,יתדה ןילופונומה

 טפושה לש תקלוחה ותעד דגנ ןישח טפושהו קרב אישנה( עבקו צ"גב רזח קוחב יונישה

 לעו אשידק הרבחה תוארוה לע תרבוג רבקנה יבורק תריחב יפל בותיכל תוכזה יכ )דרלגנא

.ריעה בר תארוה

רבסה ירבד

 ףיעס יפ-לע ,תותד יניינעל רשה תבוח תא שיגדהל אב אוה ;שודיח ונניא העצהל ןושארה ףיעסה

 לש המויק ףא לע יכ הדבועה השגדוה טיבש תשרפב .םייחרזאה תורבקה יתב תא םיקהל ,קוחל 4

 ומויק" :רמאנ ךכו .השממל תורשפא ןיא םא ךרע הל ןיא ,תיחרזא הרובקב רבקיהל תיקוח תוכז

 ,ליעי דעס ,ןימז דעס הז היהי יכ ,םיינשו ,דעס היהי יכ ,דחא :הלא ינש בייחמ 'יפולח דעס' לש

5 ".ול שרדיהל ןתינש דעס

 תעיבקמ סונמ ןיא .לדחמ תרירבכ תיתכלהה תידוהיה הרובקה תא ריתומ העצהל ינשה ףיעסה

 .ויבורק לש וא ומצע רטפנה לש ,הרובקה ןיינעב יהשלכ ןוצר תעבה ןיא רשאכ לדחמ תרירב

 רוביצל תפתושמה תרוסמכ תיתוברת-תידוהיה תרוסמב הריכמ תיתכלה-תידוהיה הרובקב הריחבה

 ןיינעל אלא ,םייקה תיפולח תיחרזא הרובקל תוכזה קוחמ הייטס וז העצהב ןיא .הנידמב ידוהיה

 ,תישעמ הניחבמ םג םייתניב ץוחנ הז רבד .ןלהל טרופיש יפכ ,רטפנה תחפשמ ינב לש םתוכז

 אשידק תורבח ידי לע םילהונמ לארשיב תוידוהיה םירעב תורבקה יתב לש לודגה בורה ןכש

 .תויתכלה

 יתב תמקה לע םירבדמ ונאשכ .הרובקה אשונ לש יעקרקה טביהה תא שיגדמ ישילשה ףיעסה

 הקזחהב ;רקי באשמ ןה הנידמה תועקרק .הנידמב תועקרק תאצקה לע םירבדמ ונא ,תורבק

 לש )"noitubirtsider"( שדחמ הקולח תושעל ילאידיא ילוא היה .בר חוכ ןומט תועקרקב הטילשבו

 הרבחב תוצובק ןיב ינויווש ןפואב םימייקה תורבקה יתב תושרל תדמועה היונפה עקרקה לכ

 תא שממל לכוי םדא לכש ךכ ,)הייסולכואב יסחיה ןקלח יפ-לע( םינוש הרובק תונונגסב תונינועמה

 .תיתואיצמ ונל תיארנ הניא וז השיג .ומלוע תפקשה יפ-לע ותחפשמו ותיב תברקב רבקיהל ותוכז

 ןאכמ רתוי ןגוה רדסה רשאמ ,םימייק תורבק יתבב תועקרק לע רותיו גישהל רתוי השק ,תישאר

 הזכ תורבק תיב לכב רשפאל ריבס היהי אלש ןכתיי ,רתוי םינטק תורבק יתב יבגל ,תינש .ךליאו

 תבוטל עקרק לש תידיתעה האצקהב תזכרתמ ונתעצה ,וז הפקשה רואל .הרובקה תונונגס לכ תא

 הרובק יבגל ידיתעה ןונכתהש דע רבגתת תיפולח הרובקל השירדה םא ,תאז םע .תורבק יתב

 לע שדוחמ ןוידב ךרוצ היהיש ןכתיי – תיפולח היהת הרובקה ןמ רכינ קלחש ןובשחב תחקל ךרטצי

.716 'מעב ,2 הרעה ליעל ,טיבש 5
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 םימייקה תורבקה יתבב תודרפנ תוקלח תאצקה וריתי הכלהה ימכח םא .ונעבקש לדחמה תרירב

 יפ-לע איה הרובקה םהבש תוקלחה ןמ ןתלדבה ידי לע ,הכלהה יפ-לע אלש תיחרזא הרובקל

.םידרפנ תורבק יתב םיקהל ךרוצ היהי אלש ןכתיי ,הכלהה

 שפוחה תלאשבו הרובקה לש יסקטה טביהב םגו ילוהינה טביהב לפטמ העצהל יעיברה ףיעסה

 5 םיפיעסמ םג עבונ ךכ .תיחרזאה הרובקה לוהינל הצוחנ תויחרזא הרובק תורבח תמקה .תדמ

 לוהינל ןונגנמ רוציל ךרוצבו הרובק סקט םייקל ישונאה ךרוצב הרכה תמייק ,ןכ ומכ .קוחל 6-ו

 סקטה גוסב רוחבל תלוכיה .יתד סקטב םינינועמ םניאש םיבשות רובע ולא םיסקט לש הכירעלו

 םימייקתמ הרובקה יכילה .רבד תשדחמ הניא איה יכ םא ,העצהב תיזכרמ הדוקנ איה יוצרה

 םה וב ןפואל דחוימב םישיגר תויהל שיו ,רטפנה יבורקלו החפשמה ינבל דאמ השק הפוקתב

 קוחב "יפולח יחרזא ןימלע תיב" חנומה רדגומ ,ךכ .םריקימ דרפיהל - םיצור אל וא – םיצור

 ןייוצמש יפכ ,הקיקחה תורטממ תחא םג התייה וז ."ותפקשה יפ-לע" םדא רבקיי וב ןימלע תיבכ

 ןפואב … תדבוכמ ךרדב רבקיהל יאכז לארשיב רטפנש םדא לכ" :קוחה תעצהל רבסהה ירבדב

 ,םהשלכ םייתד םיגהנמ הרובקה יכילה לע תופכל אלש עצומ ,ןכלו .ומלוע תפקשה תא םאותה

 6 ".רטפנה לש ומלוע תפקשהל םירז םיתעל רשא

 תורבקה יתבב צ"גב לש תוברעתהל הקדצה ןיא היפל תינורקע הדמע עיבמ העצהל ישימחה ףיעסה

 םא ,טיבשו םואבנטסק תושרפב התייהש יפכ – "םיירוביצ" םהש םגה – הכלהה יפ-לע םיגהונה

 אל .ותחפשמ ינב וא רטפנה לש ומלוע תפקשה יפל ,תיחרזא הרובקל תויתימא תויצפוא הנייהת

 בורה החוד םש .טיבש תשרפב הגצוהש יפכ ,צ"גב לש השיגה תא תמאות וז השיג המכ דע רורב

 הרובקה יכרד לע הפולח ףיסוהל אב תיפולחה הרובקה קוח יכ עבוקו "ילילשה רדסהה" תשיג תא

 טפשמה לע הססבתה םואבנטסק תשרפב הקיספה ,וז הדמע יפל .םייקה ןמ עורגל אלו ,תולבוקמה

 .םידיחאה םיזוחה קוח תרפה לעו – רוביצה תנקתבו םדאה דובכב העיגפ ,רתיה ןיב – ירוביצה

 היצפוא היהת וז םא םג ,תיחרזאה הרובקה קוח תקיקח רחאל ףא ,בורה תעדל ,תדמוע וז הקיספ

 .תישממ

 הקדצה ונתעדל ןיא – םייחרזאו םייתדל םינחבומ תורבקה יתבש עגרב .וז הדמע לע םיקלוח ונא

 םא ףא – ויתונוצר תא הפכיו יתד תורבק תיבב רבקיהל רחבי הכלהל ףופכ ומצע האור וניאש ימש

 ןיב הרירב זא תמייק הזכ םדאל .יתדה תורבקה תיב תא להנמש ימ לע – הכלהל םידגונמ הלא

 ונתשיגש ,ןבומ .יתד תורבק תיבב תיתכלה הרובק ןיבו – וכרד יפ-לע יחרזא תורבק תיבב הרובק

 הרטמ גישהל תנמ לע .םינוש הרובק תונונגס ןיב םדא לכ לש תישממ הריחב לש המויקב היולת

 יואר היהיש ןכתיי ,לשמל ,ךכ .םייחרזאה תורבקה יתב ולהוני וב ןפואב הבשחמ עיקשהל שי ,וז

 ףיעסב עצוהש יפכ ,תונושה תויתדה תודעה ןיב ,תימינפ הקולחב ,םייחרזאה תורבקה יתב תא קלחל

 תושרהל ;תיתד הניחבמ תוברועמ תוחפשמ רובע םיברועמ םירוזאל ףסונב 7 ,קוחה תעצהל )ג(5

'דכו ךכב ןתוא דדועלו ןהירבח תרובק ךרוצל ףתושמב תוקלח שוכרל תונגרואמ תוליהקל

.006 ח"ה ,6991-ו"נשת ,תיפולח תיחרזא הרובקל תוכזה קוח תעצה 6
 תיחרזא הרובקל תוכזה קוח תעצהל )ג(5 ףיעס( "תונוש תותד ינבל תודרפנ תוקלח ודחויי יפולח יחרזא ןימלע תיבב" 7
.)006 ח"ה ,6991-ו"נשתה ,תיפולח
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 ןורקעל קוזיח הווהמ אוה .םייקה קוחה תמועל שודיח הווהמה ירקיעה ףיעסה אוה ישישה ףיעסה

 הגרדמ ויבורק יכ םיעיצמ ונא .תמייקה תיתדה לדחמה תרירב ינפ לע תמלוה הרובקב הריחבה לש

 ןפואב הב ונוצר עיבה אל רטפנה םא ףא ,תיחרזאה הרובקב רוחבל ולכוי רטפנה לש הנושאר

 חינהל שי .תיפולחה הרובקב ,לשמל האווצב ,רוחבל תוכזה רבדב תירוביצ תועדומ םויה ןיא .ליעפ

 ןוצר ,וב הצור היה רטפנהש הרובקה גוס יבגל תיתחפשמ-םינפ תקולחמ ןיא םא ,םירקמה בורב יכ

 תרירב יפ-לע תמה תא רובקל יואר ,תקולחמ שי רשאכ .ודבכל שיו ,תמה ןוצר תא ףקשי החפשמה

 תא ףידעהל ירוביצ סרטניא לש םימעט" שי רשאכ .תיתרוסמה תידוהיה הרובקה איה ,לדחמה

 .תיתרוסמה תידוהיה הרובקה ,לדחמה תרירב םע ראשיהל םיעיצמ ונא זא ףא "תיתכלהה הרובקה

 הרובק קידצי רשא קיפסמ קזח ירוביצ סרטניא לע בושחל ןתינ םהב םירקמ טעמ ויהי ,תאז םע

.ופוגל הרקמ לכב ןודל ךרוצ היהיו ,החפשמה ןוצרל דוגינב

 הארנה לככ יהוז .םייקה קוחל םאתהב ףא תשקבתמ הארוה אוה העצהל יעיבשה ףיעסה יכ המדנ

 רוביצה בורש ךכ לע תנבומ ךכ לכ אל תוכמתסה שי יכ םא ,םייקה קוחה לש םג היצפסנוקה

 תייצפואב "ורחבי" ןכא – "ליגר" תורובק תיבב רבקיהל םיאכז ויהי אלש םישנאה דחוימבו –

 8 .תיחרזאה הרובקה

 םג ינויח .ךכב ץפחש ימל תוכזה שומימ רשפאל תנמ לע המיאתמ תועקרק תאצקהל תושעל ינויח

 הרובק אוצמל ולכוי םירטפנ תוחפשמש ךכ ,ץראה יקלח לכב ויהי וז הרטמל וצקויש תועקרקה יכ

 לככ יכ םג רורב .םהירוגמ םוקמל הריבס הרוצב ךומסה םוקמב ,ךכב םנוצר םא ,תמלוה תיחרזא

 ןתינ ךכו ,וזכ הרובקל םידעוימה תורבקה יתב ובחרתי – הרובק לש וזכ הרוצל שוקיבה רבגיש

 .םהירוגמ םוקמל ךומס תיחרזא הרובקל תוחפשמ לש תלוכיה תא רפשל היהי

 תנמ לע םדא ידי לע ןוצר תעבהב ךרוצה תא רוביצל ריבסהל ןוכנ ,םייקה יטפשמה בצמה רואל

 תרבסהב ךרוצב קסוע ינימשה ףיעסה ,ןכל .תיפולח תיחרזא הרובקל תוכזה תא שממל לכויש

.ויתויוכז לע דומעל לכויש תנמ לע ,רוביצל יטפשמה בצמה

לתוכה תבחרב הליפת .ה

העצהה

 .םידוהיל תימואלו תיתד תועמשמ ילעב םירתא םה הל ךומסה רוזאהו יברעמה לתוכה תבחר  .1

 רדסה לע הרימש םע דבב דב ,ךכב םיניינועמל לתוכה תבחרל תיללכ תושיגנ רשפאל שי  .2

.םוקמה לש ויפוא תא םימאותה תוגהנתה יללכ לעו ירוביצה

 תושר וא םדא ידיב דקפות םוקמה לש ויפוא תא תמאותה תוגהנתה יבגל עירכהל תוכמס  .3

 לש הרקמב .םינפ ןוחטיבל רשהו תותד יניינעל רשה ידי לע וכמסויש )"ךמסומה ףוגה" :ןלהל(

.הלשממה שאר תוכמסה תדקפה יבגל עירכי ,תקולחמ

 וא םתומ תוביסנ לשב ,רדגל ץוחמ םרבקל שי תידוהיה הכלהה יפ-לע רשא םידוהי" :קוחה תעצהל רבסהה ירבדב ,ךכ 8
."וז תיפולח תיחרזא הרובק לש ךרדב רוחבל ולכוי ,תורחא תויתכלה תוביס לשב
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 תוטלחהב ןיא .לכה לש תדהו ןחלופה שפוחלו רוביצה םולשל תושיגר ךותמ לעפי ךמסומה ףוגה  .4

 הלא תוגהנתה תרוצ וא הליפת ןונגס לש תוימיטיגלה יבגל הדמע תטיקנ םושמ ךמסומה ףוגה

.תיטופיש תרוקיבל תונותנ הנייהת אל הז ןיינעל ךמסומה ףוגה תוטלחה .םירחא וא

 לתוכה לש תיחכונה הליפתה תבחר יכ ךמסומה ףוגה לש הטלחה יכ שגדומ תוקפס רסה ןעמל

 שפוחב ריבס יתלב ןפואב תעגופ הניא םייסקודותרוא םיגהנמ יפל גהונה תסנכ תיבכ בשחית

 .תרחא ךרדב ללפתהל ץפחש ימ לש ןחלופה

 ,תסנכ תיבכ שמשמה ,לתוכה תבחר לש ימדקה קלחה ןיב הנחבה איה ,ונתעדל ,תירשפא העצה

 ובש ,הלש רתוי קחורמה קלחה ןיבו )יסקודותרואה( םוקמה גהנמכ הליפת שורדל ןתינ ובש

 םלוא .םירחא םיחסונב תוליפת םייקל םג ןתינ וב רשאו ,ל"הצ לש העבשהה יסכט םימייקתמ

 תלבק לש ןוכנ ןונגנמב לבקתתש ךכב אוה הערכהה לש הרקיע ןכש ,דוחיי ןיא ונלש וז העצהל

.םלוכ םילוקישה תא ןובשחב חקייש ,תוטלחה

1 ןוזיבג תור - רבסה ירבד

תיתוהמ הרדסה תמועל הכמסה תועצמאב הרדסה :ינושאר רבסה  .א

 ,ווק סוטטסה לש וכשמהב םידדצמ םניאש הלא ןיבמ רקיעב ,עצומה רדסהל םיבר לש םתבוגת

 תא בטיה המיגדמ לתוכה תושנ תליפת ביבס תקולחמה ,בושח ןבומב 2 .הלודג הבזכא התייה

 דצ לכ ,ךכש ןוויכמ .רורבו לק הארנ הרקמה םידדצה ןמ דחא לכל .םיקסוע ונא וב אשונב ישוקה

 תונלבוס רסוחל יוטיבכ התוארל – תוריהמב – הטונו ,ינשה דצה לש ותדמע תא ןיבהל השקתמ

 לכ .ינשה דצל היטפמאהו היטפמיסה ןיטולחל הרסח ,ךכש ןוויכמ .ןמשל תוחצנתהו תונרטנקל וא

 איבהל תנמ לע - יטפשמ-ינורקע וא יטילופ – חוכב שומיש תושעל ןיטולחל קדצומ יכ שיגרמ דצ

.הנוכנהו תחאה האצותל

 

 והז ייניעב ."םיער"ה םה ימו "םיבוט"ה םה הזה ןיינעב ימ הרורבה העידיה לש וזה תוחונה ןיא יל

 ןורתפה ."ץוחבמ" ןהיניב עירכהל רשפא יאש ,תודגונמ תוסיפת ןיב טקילפנוק לש קהבומ הרקמ

 םיקיזחמל רשפאיש הלועפ ללכ אוצמל אלא ,ןפוגל תודמעה ןיב עירכהל ךירצ ונניא ינידמה

 ,רשפאה תדימב ,היהיש ןורתפ תשפחמ ינא ןכל .הז דצל הז םייקתהל ךישמהל תונושה תודמעב

 לכ האור אלש ימ לכ יניעב תממוקמ ,המצעלשכ ,איה וזכ הדמעש אלא .תודמעה ןיב ילרטיינ

 לש ידוסי הנבה רסוחכ ,הליחתכלמ ,הירטמיס ןאכ רוציל ןויסינ לכ האורו ,םיבצמה ןיב הירטמיס

 .הסנא תאז לכבו – תוידוסי הכ תוסיפת תונשל עייסי אל רבסה לכ יכ החינמ ינא .בצמה

 רתומ םא תיפיצפסה הלאשה יבגל ,ןיינע לש ופוגל ,תשרופמ הדמע טקונ ונניא עצומה רדסהה

 רשפאל הבוח שי יכ קר עבוק אוה .ןכרדכ לתוכב ללפתהל )תרחא הצובק לכל וא( לתוכה תושנל
 ב"סשת( 'א תכסמ ,"לתוכב הליפת ירדסו םדא תויוכז לע" :רמאמכ המסרופ הלא רבסה ירבד לש תבחרומ הסרג 1
 .161 )םילשורי ,םישנל ינרות ןוכמ – ןתמ תאצוה ,2002
.10.4.31 ץראה ףסומ "רבח םולש" טיבש הירוא ,לשמל ,ואר 2
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 וא ,ירוביצ רדס ילוקישמ וב תושעל ןתינש המ תא ליבגהל ןתינ יכו ,םוקמל תיללכ תושיגנ

 ידי לע המכסהב ועבקיי תוטלחהה ילבקמ יכ םיעיצמ ונא .םוקמה לש ויפואל םירושקה םילוקישמ

 םיסקודותרוא-אלל ןה ,םיסקודותרואל ןה לתוכה לש תיתדה תובישחה ללגב( תותד יניינעל רשה

 בשחתהל הבוחהו ,םוקמה לש תושיגרה לשב( םינפ ןוחטיבל רשה ידי לעו )לתוכה תושנל ןהו

 טילחמה ףוגה תא ךימסהל תוירחאה לטות – םיכסהל ולכוי אל הלא םא .)ירוביצ רדס ילוקישב

 .הקיקח לע וזכ הטלחה הפידע ,וניניעב .בצמה לש תללוכה הייארה ודיבש ,הלשממה שאר לע

 ונניא הרקמ לכב צ"גב יכ םירובס ונא .הקיקחב רדסהה תא ןגעל שי ,סונמ היהי אל םא ,םלוא

 הנייהת אל ךמסומה ףוגה תוטלחה יכ ונצלמה וז חורבו – 3 וז היגוסב עירכהל םיאתמה דסומה

.תיטופיש תרוקיבל תונותנ

 אשונ ןאכ ןיא ,לתוכל תושיגנל תוכזל טרפ יכ איה ,יתניחבמ ,עצומה רדסהה לש תועמשמה

 ןכרדכ ללפתהל תוכז לתוכה תושנל שי .םדא תויוכז לש שארמ עודי לולקש ידי לע רדגומו בתכומה

 אשונ איה לתוכב ןכרדכ ללפתהל וזכ תוכז ןהל שי םא הלאשה .רשפאתמ רבדה םהבש תומוקמב

 ונניא לתוכה .לתוכב השעיי המ עובקל תוכז םייסקודותרוא םישנאל ןיא ,ינש דצמ .תקולחמה

 עובקל תוכזה תא ללוכ ונניא םיסקודותרואה לש תדה שפוח .רחא וא הז יתד דסממל "ךייש"

 םימעטמ יכ םיכמסומה תודסומה תא ענכשל תוסנל םהל רתומ ,תאז םע דחי .םירחא וגהני ךיא

 לכ לע הליפת םוקמכ לבוקמה ,יסקודותרוא תסנכ תיבכ לתוכה תבחרמ קלח עובקל יואר ,םינוש

 ןוויכמ .םהלשמ תסנכ יתבב ללפתהל םיפידעמ םימרזה ןמ קלח ינימאמ םא ףא ,תודהיה ימרז

 תואריהל הלולע תיתוהמ הטלחה לכ ,לתוכב תושעל יואר המ יבגל תונוש תוסיפת ןנשי יכ רורבש

 תוהז לע םיכסהל איה םיפתושמ םייחל הנוכנה ךרדה ,הזכ בצמב .הייסולכואה ןמ קלחל תממוקמ

 לש יביטקפא םויס רשפאמ אוה ,תישאר .םיטלוב תונורתי ינש שי הזכ רדסהל .תוטלחהה לבקמ

 הנניא וז .הנכותמ תרזגנה ,תיאמצע תיביטמרונ תועמשמ ןיא לבקתתש הטלחהל ,תינש .תוקולחמה

 תוימיטיגל תנתונ הנניא איהו ,)טפשמה-תיב תטלחה תספתנש יפכ( היוארה וא הנוכנה הטלחהה

 הטלחה תלבקב ךרוצהו ,אל ותו אה ,תכמסומה הטלחהה וז .תוגהנתה לש תרחא וא וז הרוצל

 ידכ ךות ,ירוביצ חוכיוכ ךשמיהל לכוי היוארה הטלחהה לע חוכיוה .לוכה לע לבוקמ תכמסומ

4 .היוארכ םידדצל תיארנה הטלחהה תא לבקל תוטלחהה ילבקמ לע עיפשהל ןויסינ

 וללכיש ,ןמאנ תדעו ייומד ,םיברועמ םיפוג ידי לע הנלבקתת הלא םיאשונב תוטלחה יכ ץילמהל היה רשפא 3
 שי הז רשקהבש אלא .םיבושח תונורתי ,ןבומכ ,שי הלאכ תוירוביצ תודעוול .תויטנוולרה תוצובקה לש םיגיצנ
 לבקל הדיב ןיא ,תינש .התטלחה תא ףוכאל חוכה וזכ הדעוול ןיא ,תישאר .םירושקו םיעירכמ תונורסח ינש ןהל
 הרשפ שפחל המצע לע לבקל המיכסה ןמאנ תדעו ,ןכאו .עצומה רדסהב םירושקה ירוביצה רדסה יטביהל תוירחא
 .הדיב סרח התלעהו ,הז אשונב
 ןמ קלח תממוקמ ןכרדכ לתוכה תושנל הליפת רתיהש הדבועה יכ םירובסה שי .תיתייעבה אצומה תדוקנ ,ןבומכ ,וז 4
 ול תתל םיצור ונניאש ,יואר יתלב תונלבוס רסוח לש רצות איה וזה תודגנתהה ןכש ,תיטנוולר הנניא םיסקודותרואה
 תווצמ תא אלמל םתלוכיב היהיש ךכל םיסקודותרואה לש ימיטיגלה סרטניאה תא תמצמצמ וז השיג .רשכה וא יוביג
 ללכ ,עובק הליפת רוזא תשמשמהו ,לתוכל הבורקה הבחרה לע יסקודותרואה ןילופונומה ידיסח ,ינש דצמ .םכרדכ םתד
 ןפואב הליפתל םוקמ דחוימ ,ידוהיה םעה לש ירוטסיהה הליפתה םוקמבש ךכ לע םמוקתהל שי עודמ םיניבמ םניא
 םיכומסה תומוקמ תוברל ,םירחא תומוקמב יוטיב אוצמל לוכי ןהלש יובירה דועב ,תוידוהיה תוליהקה לכ לע לבוקמה
 ךרדו ,תוימיטיגל ןהיתש אמש וא ,"תיעטומ" תרחאהו ,"תקדוצ" הלאה תודמעה ןמ תחא םא איה הלאשה .לתוכל
 שי יכ רובסש ימ :תוילגעמ לש הנכס שי ךשמהב ןוידה לכב ןכל .המכסהו ןויד לש ךרד תויהל הכירצ ןהיניב הערכהה
 ןהל ןיא יכ רובסש ימ .ירוביצ ןוידב לבקתהל הכירצ הערכהה יכ העיבקה לע החמי ,ןכרדכ לתוכב ללפתהל תוכז םישנל
 .טפשמה תיבב הז גוסמ אשונ לש הערכהה לע םמוקתי ,תאזכ תוכז
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 ,תירשפא ונל תיארנה תחא העצה םיעיצמ ףאו ,יוארה ןורתפל םיחנמ םיוק םינייצמ ונא

 תיבכ רכותש ,לתוכל שממ הכומסה הליפתה תבחר ןיב הנחבה :םייקה ווק סוטטסה לע תססובמהו

 םיקלחב )תרחא תיסקטו תימואל תוליעפל םג ומכ( תרחא תיתד תוליעפל רתיהו ,יסקודותרוא תסנכ

 אוה וניניעב יכ זומרלו ,דחא ןורתפ עיצהל םיצור ונניא לבא .לתוכה תבחר לש רתוי םיקחורמה

 ןכרדכ שממ לתוכה דיל ללפתהל לתוכה תושנל תורשפא ןתמ ןוגכ( םירחא תונורתפ לע ףידע

 .ךמסומ יטילופ הערכה ןונגנמל הלוכ היגוסה תרבעה אוה ונתצלמה רקיע .)םימיוסמ םינמזב

 ללכ ךרדב אוה תותד יניינעל רשה ןכש ,ישוק וז הטלחהב שי ילארשיה רשקהב יכ תודוהל ךירצ

 ירוביצ רדס ילוקיש ,ףסונב .תידרח הגלפמ לש הגיצנ ףא תונורחאה םינשבו ,יסקודותרוא םדא

 הלשממה שאר .החטבא םישרודו הסיסת םיררועמה םיעוריאמ ענמיהל הפדעהל ואיבי דימת

 יולת תויהל יושע ולרוג יכ רוכזל ךירצ דימת אוהו ,םיינויצילאוק םילוקיש ךותמ לעופ ללכ ךרדב

 יבגל שארמ הדמע טוקנל ילב ,יטילופ הטלחה ןונגנמ ונעצה ,הרואכל .יסקודותרואה שוגה תודמעב

 ווק סוטטסה תא הצלמהב םינגעמ ונא ,ןועטל ןתינ ,השעמל .לבקי הז ןונגנמש הטלחהה ןכות

 .יסקודותרואה

 איה הנושארה הבושתה .אלמ ןפואב תוקפסמ ןניא ןהיתש ,וז הנעטל תובושת יתש בישהל רשפא

 בור םג תללוכ איה לבא ,םיסקודותרואל בר יטילופ חוכ תללוכ םנמא תיטילופה תואיצמה יכ

 תליפת אשונש ןוכנ .ונממ םלעתהל רשפא יא - ויתויוכז לע דמוע הז בור רשאכ .יסקודותרוא-אל

 קר ונניא לתוכה לש דמעמה לבא .הלודג תיטילופ הכימתמ ,חרכהב ,הנהנ ונניא לתוכה תושנ

 ןפואב דגנתמה ,תיתדה תונויצב ללוכ ,לארשיב ידוהיה רוביצב לודג בור שי .לתוכה תושנל ןיינע

 אוה לתוכה יכ הדבועה רומישב ץפח אוה .לתוכה תבחר לכ לע יסקודותרוא ןילופונומל ץרחנ

 ךכב ץפח הז בור .הלעמב הנושאר תובישח לעב ימואל רתא םג אוה לבא ,ידוחיי יתד רתא םנמא

 וא םיימואל ,םייתכלממ םיסקט וב ךורעל היהי ןתינש םוקמ היהת בחרה ןבומב לתוכה תבחרש

 םייקה ווק סוטטסה תא רמשל שקביש רכינ יטילופ בור היהי ,תורחא םילמב .םינווגמ םייאבצ

 ,רומאכ ,תפתושמ וז הדמע .יסקודותרוא תסנכ תיב הנניא ,בחרה הנבומב ,לתוכה תבחר ויפל

 לש יובירה אשונב הרשפל חתפ תחתופ וז הדבוע .ולוכ יסקודותרוא-אלה רוביצלו תיתדה תונויצל

 ,בחרה ןבומב ,לתוכה תבחר לש תיבחרמ הקולח לע איה ףא תססבתמה ,תוידוהי ןחלופ יכרד

 תיב םימלוה םניאש םיסקט םייקלו ללפתהל תוריח שי הבש ,רתוי תיללכ הבחרלו הליפת תבחרל

 ןכרדכ שממ לתוכב ללפתהל םישנ לש ןתוכז לע הדימע אקווד .תיסקודותרואה ותועמשמב תסנכ

 תסנכ תיבכ הבחרה לכ תייאר תבוטל הזה ווק סוטטסב הקיחשל ,דגנ תבוגתכ ,איבהל הלולע

 אלש( יסקודותרוא תסנכ-תיבל ,תיבחרמ הניחבמ ,לתוכה תבחר תקולח תומדב הרשפ 5 .יסקודותרוא

 הבש ,החותפ תימואל-תידוהי הבחרלו )ומצע לתוכה לש שיגנה קלחה לכ תא תוצמל חרכהב ךירצ

 יוביר םייקל ןויסינ רשאמ ,רתוי הנוכנ תויהל היושע ,תוידוהיה ןחלופה תורוצ לכ הנרשפאתת

 םייקל האלמ תוריח היהת אל וז הרשפב םג יכ םנמא ןוכנ .המצע הליפתה תבחרב ןחלופ תורוצ

 יכ םג קפס ןיא .ודיל הליפתל תדעוימה הבחרבו ,שממ לתוכה דיל תוידוהיה ןחלופה תורוצ לכ תא

 הדרפהל תרבוג השירדו ,הליפתה חטש לש תדמתמ הבחרהב תאטבתמ איה .הלחה וזכ הקיחשש ךכל םינמיס שי ןכאו 5
 .לתוכה תבחר לש רתוי םיירוחאה םיקלחב םג םינימה ןיב
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 לע תולבוקמ ןניאש ןחלופ תורוצ םייקל םיצורה הלא לש תדה שפוחב תמיוסמ העיגפ הנשי ךכב

 דיל ינחלופ יובירל תוכזה שומימ קר יכ שארמ חינהל רשפא יא ,בוש ,לבא .יסקודותרואה דסממה

 הנניא הנומתה ןמ צ"גב לש ותאצוה םא םג ,תינש .ידיחיה ליבקה בצמה אוה-אוה שממ לתוכה

 .תוחפ דוע הבוט תכפהתמ ברחכ הנומתב ותראשה ,תילמיטפוא

ירוביצ-יטפשמ עקרו ינורקע דוחיי :לתוכה דיל הליפת .ב

 השיגה .לתוכה דיל הליפתה יגהנמ אשונל סחייתהל דחוימ ךרוצ םיאור ונייה אל ,םיליגר םיאנתב

 תויושרה ידיב וריתוהל ךירצו ,ליגר יטילופ ןיינע איה ,היהיש לככ שודקו דחוימ ,םיוסמ םוקמל

 תקולחמב יונשו ןועט וב הליפתה תורוצו לתוכל השיגה אשונ היהנ לארשיבש אלא .תוכמסומה

 תונמדזה ךפה אוה ,הז דוחיי לשב .תימואלהו תיתדה תרוסמב לתוכה לש ודוחיי לשב אקווד הקומע

 סחיה יבגל ןהו ,תודהיב םישנ לש ןדמעמ יבגל ןה ,םידוהי ןיב םיסחיב תויללכ תויגוס דודיחל

 ןמ דחא :תויגוסה יתש ןיב שגפמ תודוקנ שי ,עודיכ .תורחאו תויסקודותרוא ןחלופ תורוצ ןיב

 םימייקמ םימרופרה ןהו םיביטברסנוקה ןה .הב םישנה דמעמל עגונ תודהיב םימרזה ןיב םילדבהה

 יבגל תוררועתהש אלא .םייתד םידיקפת אלמל םישנל רתומ םימרזה ינשבו ,תוברועמ תוליפת

 תודהיה ךותב םג םימייק ,הז אשונב םייסקודותרואה םיללכה ןמ המכ תונשל ןוצרו ,םישנה דמעמ

 לכ ,ךכש ןוויכמו .תויסקודותרוא םישנ םג תואצמנ לתוכה תושנ ןיב יכ ,היאר אהו .תיסקודותרואה

 הליפתה ןורקע תא ,הז רשקהב ,ןמצע לע תולבקמ ,ןהבש תויסקודותרוא אלה םג ,הלאה םישנה

 דגנכ רתוי בחרה ץמאמב בושח קרפ לתוכה תושנ לש ןקבאמב םיאורה שי ,ףסונב .תדרפנה

 6 .היתורוצ לכ לע תודהיל ףתושמ תויהל רומאה םוקמ לע יסקודותרוא-יתדה ןילופונומה

 אקווד ןכרדכ ללפתהל הנישרותש ךכל ןקבאמ תא לתוכה תושנ יניעב קידצמ לתוכה לש הז דוחיי

 ,יברעמה לתוכה ,תישאר .)המלש לכיה ןוגכ ,םיבושח םייסקודותרוא תסנכ יתבב ,לשמל ,אלו( וב

 ירוביצ םוקמל יסקודותרוא ןילופונומ .ירוביצ םוקמ אוה ,םירחא תודסומ וא תסנכ יתבמ לידבהל

 םימיוסמ םייטרפ תומוקמב יכ המכסה דועב ,םירחא לש הרדה לש הרשכה וא הרדה ושוריפ

 .תויסקודותרוא תוליהק לש תודגאתהה שפוחו תדה שפוחמ קלח איה תיסקודותרוא הטילש היהת

 הרדה ןכל .תויתדה אקווד ואל ,היתורוצ לכ לע תידוהיה תשרומב יזכרמ םוקמ אוה לתוכה ,תינש

 םייזכרמ םירשקהב וזכ הרדהמ רתוי רומח העמשמ ,לתוכה ןמ תומיוסמ תוידוהי ןחלופ תורוצ לש

 דוגינב קר אוה ,וז הנעט יפל ,יסקודותרוא תסנכ תיבב תושעל ןתינ אלש המ .תוחפ םיידוחייו

 םייסקודותרוא תולוק וא ,םייסקודותרוא אל םימרז .יחכונה יסקודותרואה השוריפ יפ-לע תודהיל

 גצומ ,ןעטיי ,יברעמה לתוכב תושעל רשפא יאש המ .םולשב וז העיבק םע תויחל םילוכי ,םיגירח

 .הימרזו היתורוצ לכ לע תודהיל ךייש אלכ
 

 ןהו רחאמ תאז ."קבאמ" לתוכה דיל ןכרדכ ללפתהל ןתוכזב הרכה לבקל לתוכה תושנ לש ןויסינה תא תראתמ ינא 6
 אשונב תואור לתוכה תושנ יכ קפס יל ןיא .תושקבמ ןהש הרכהב תוכזל תנמ לע ,יטפשמו ירוביצ ןפואב ,תומחלנ
 ןתוהזל אלמ יוטיב תתל ןהל רשפאתיש ןנוצרמ קלח אוה יכו ,המוצע תישעמו תילמס תובישח לעב ינורקע ןיינע הזה
 ,המשל היצקובורפו תוחצנתה ךותמ הזה ןיינעב תוקסוע ןה יכ זמרמה יוטיבכ "קבאמ"ב תשמתשמ ינניא .תיתדה-תידוהיה
.הקומע תיתד תועמשמ ,לתוכה תושנ יניעב ,ול ןיאש יטילופ ןיינע ןאכ שי יכ ןייצל ידכ ףא וא
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 אקווד ןכרדכ ללפתהל תוכז לתוכה תושנל שי םנמאה ,תישאר .ןאכ תוררועתמ תולאש יתש

 תולאשה יתש ?טפשמה תיב ידי לע השעית הז גוסמ העיבק יכ ןוכנ םאה ,תינש ?לתוכה דיל

 לע הזרכהל םיאתמה דסומה ,שממ לתוכה דיל ללפתהל ,לעופב ,תוכז םישנל שי םא .תורושק

 הנניא ונתעצה – בצמה הז םא .טפשמה תיב ןכא אוה ,השומימל גואדל תויושרה תפיכאלו ,תוכזה

 תויושר ינפמ םדאה תויוכז לע הנגהה .תמייק תוכזל הנוכנ הנגה תנתונ הנניא איה ןכש ,המוקמב

 טפשמה תיב לש םיידוחייה וידיקפתמ דחא איה תוצובק וא םיטרפ לש םתונאתה ינפמו ןוטלשה

 רוריבב תבתכומ הנניא לתוכה דיל תוגהנתה לש תואנה רדסהה תלאש םא ,תאז תמועל .אקווד

 .ודבל טפשמה תיב ידי לע הפכית אל אשונה לש הרדסההש יוארה ןמ – תויוכזה חיש ידי לע
 

?לתוכה דיל ןכרדכ ללפתהל תוכז לתוכה תושנל שי םאה .ג

 ,םישודק תומוקמל השיגל תוכז :תויוכז המכ לש ףוריצ לע תססבתמ וזכ תוכז לש המויקל הנעטה

 היהת הלאשל הבושתה .םישנ ןיבו םירבג ןיב ןויוושל תוכזו ,יוטיבה שפוחלו ןחלופה שפוחל תוכז

 לע תולבגה םיקידצמה םילבוקמה םימעטה לש חותינבו ,הלא תויוכז לש ףקיהה חותינב היולת

 .תויוכז

םישודקה תומוקמל השיגל תוכזה 1 .ג

 תומוקמלו( לתוכל השיגה תוכז ןיבו לתוכה דיל ןחלופ שפוחל תוכזה ןיב םיניחבמ ונא ונתצלמהב

 םצעמ תחטבומ תויהל הכירצש תוכז איה םישודקה תומוקמל לכה לש השיגה תוכז .)םירחא םישודק

 תומוקמה םרובעש הלא יפלכ רתוי הלודג המצועב תמייק איה .םישודקכ הלאה תומוקמה לש םייפוא

 תוימיטיגלה רסוח לע ריהצהל הדעונ איה ,תירוטסיה .םירחא יפלכ םג תמייק איה לבא ,םישודק הלאה

 ,תויוצר יתלב וא ,תומייאמ םהל וארנש תוימואל וא תויתד תוצובקל רשפאל אלש תונוטלש תייטנ לש

 .תוכזה לש התוהמ יבגל הלודג תקולחמ ןיא .םתונובירב םיאצמנה ,ןהל םישודק תומוקמל סנכיהל

 תלוכיה תא םדאמ וענמיש םירדסה ויהי אלש תוכזה – אוה ןכ ומשכ ,םישודק תומוקמל השיג שפוח

 וז העיבק ,ונלש תיטילופה תואיצמבש אלא .ורובע םישודק םהש תומוקמל תשגל תיטפשמה וא תיזיפה

 הלולכ התייהש ,םישודק תומוקמל השיג רשפאל הרורב תובייחתה תורמל .הילאמ תנבומ תויהלמ הקוחר

 תמחלמל דעו 8491 תמחלמ זאמ יברעמה לתוכל השיג הרשפאתה אל ,7491 לש הקולחה תטלחהב

 םימלסומ לש תוששחה תא עיגרהל תנמ לע שרופמב קקחנ םישודקה תומוקמה לע הרימשה קוח .7691

 7 .םאלסיאלו תורצנל םישודקה תומוקמל השיגה תא ליבגת לארשי םג יכ םירצונו

 השיגה תוכזב הרכהה םלוא ,הזכ םוקמב ןחלופ םויקל םדקומ יאנת איה שודק םוקמל השיגה תוכז

 טפשמה תיבב התשענ וז הנחבה .תומוקמ םתואב ןחלופה שפוחב הרכה םג חרכהב תכרוכ הנניא

 טפשמה תיב .תיבה רה לע ללפתהל םידוהי לש םתוכז לע זירכהל שקבתה רשאכ ,לארשיב ןוילעה

 םג תעבונ אל וז תוכזמ םלוא ,תיבה רהל תשגל תוכזה ךכב םיצורה םידוהיל תדמוע יכ עבק

 אל ,ירוביצ רדס ימעטמ ,וזכ הליפת רשפאל אל הטילחה הלשממהש ןוויכמ .םש ללפתהל תוכזה

 .ןלהל ,ןחלופה שפוחב ןוידב וז הלאשל בושנ 8 .טפשמה תיב ךכב ברעתה

 םישודקה תומוקמהו םילשורי לע קבאמה :םישודקה תומוקמה תומחלמ ץיבוקרב .ש ואר םינושה םירדסהב טרופמ ןוידל 7
.)0002 ,יצרא דה ,הדוהי רוא( הזע לבחו ןורמוש ,הדוהי ,לארשיב
222 צ"גב 8 / 51 'רמה ,86 /  תומוקמה לע הרימשה קוחל 1 ףיעס .141 )2( דכ ד"פ ,הרטשמה רש 'נ 'חאו םיימואל םיגוח 96
         .השיג םהילא חטבותו ורמשיי םישודק תומוקמ יכ קר שרופמב עבוק 7691-ז"כשת םישודקה
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 רבודמשכ ףא ,תישאר .תטלחומ הנניא םישודק תומוקמל השיגל תוכזה ףא יכ שיגדהל בושח

 ,תינש .הנשה תומי לכו םויה תועש לכ םישיגנ תויהל םיבייח םניא םהש ירה ,םישודק תומוקמב

 תנתינ אל ,0002 הנשה שאר זאמ ,לשמל ,ךכ .תוילקידר רתוי הברה תולבגה ףא תוקדצומ םיתעל

 תומיוסמ תופוקתל תלבגומ ןכ .ףקווה תטלחה חוכמ ,םידגסמה תובחרל השיגה תוכז םידוהיל

 .םיינשה ןיב לדבה שי .םיילארשיה ןוחטיבה תוחוכ ידי לע םימלסומ םיללפתמ לש הסינכה תוכז

 .רשקה וא ליג ,רפסמ לש תולבגהל רשק ילב ,םידגסמה תבחרל השיג תנתינ אל ללכ םידוהיל

 תוערפהל ששחמ ,רשקה וא ליג ,רפסמ לש תולבגהל תעגונ םימלסומ לש השיגה תוכז לע הלבגהה

 היבגל ףא םלוא .רתוי הרומח ,תכשמתמו תיללכ איהש ,םידוהי לש השיגה תוכזב העיגפה .רדס

 ןוידל אשונה עיגה 1002 ילויב ,ןכאו .צ"גבב ךתחיהל ךירצו לוכיש ןיינע איה היגוסה יכ רורב אל

 תרתומ ויפל ,םייקה בצמה יונישש תרסומ לארשי תרטשמש םוקמ יכ תודוהל ץלאנ הזו ,צ"גבב

 ירוביצה רדסה תרפהל איבהל ההובג תורבתסהב לולע ,דבלב םימלסומל תיבה רהל הסינכה

 תומוקמל השיג ףא רשפאל הלשממה תא צ"גב בייחי אל – תורדרדתה לש הרומח הנכסלו

 ןינועמה לכ יכ אוה התוהממ יזכרמ קלח יכו ,תמייק וז תוכז יכ קפס לכ ןיאש תורמל ,םישודקה

 9 .וילא תשגל ולכוי ,שודק הזה םוקמה םהל םידוהי יאדוובו ,ךכב

ןחלופהו תדה שפוחל תוכזה 2.ג

 ןחלופ שפוחל תוכזה לש הפקיה ,םישודק תומוקמל השיגל תוכזה לש תיסחיה תוריהבה תמועל

 .תוחפ רורב

 הרורב תוכז תאז-לכב ךא ,תרזגנ תוכז םנמא איהש ,םישודק תומוקמל תשגל תוכזהמ לידבהל

 תיזכרמהו הבושחה תוכזה ןמ יזכרמ קלח הווהמה ,דוסי תוכז איה ןחלופה שפוחל תוכזה ,הקזחו

 הנועבו תעב ,איה ןחלופה שפוח לש תוכזה יכ קפס ןיא .תוחפ םירורב היתולובג ךא ,תד שפוחל

 הצובק לש יוטיב ךרד אוה ,רבד לש ורקיעב ,ןחלופ .תויתד תוצובק לשו םיטרפ לש תוכז ,תחא

 לש תוצובק לשו ,םיטרפ לש םתוכז תא םג תללוכ תדה שפוח תא וליבגי אלש תוכזה לבא .תיתד

 הלא תועיבקל ירוטסיהה עקרה .םהלש ןחלופה שפוח לבגוי אל יכ ,תומוד תופקשה ילעב םיטרפ

 תרגסמב םייתד םימרז ןיבש המרב ןהו תיתד-ןיבה המרב ןה ,תדה תופידרו תדה תומחלמ אוה

 שפוחל רתוי תיללכה תוכזה ןמ קלח תחא הנועבו תעב איה ןחלופהו תדה שפוחל תוכזה .תד התוא

 ןופצמ רשאמ רתוי אוה ןחלופ .תויתד תויווחל הלש דחוימה רשקה ללגב תדחוימו – העדו ןופצמ

 רוביד תויהל לוכי ןחלופמ קלח יכ םא ,"רוביד" רשאמ רתוי ףא אוהו .השעמ ומע שי יכ ,העדו

 .)תירנויסימ תוליעפ לש ףא וא ,תיתד הפטה ,תד תארוה ,הליפת לש םישעמב ,ןוגכ(

 שפוח לש תקהבומ הלילש אוה םנוצרכ ןחלופ םייקל הצובק לע וא םדא לע ףרוג ילילפ רוסיא

 תדה לש המויק ךשמה תא וז ךרדבו ןחלופה תא עונמל ותרטמו ,ףרוג אוה רוסיאה רשאכ .ןחלופה

 םיכמסמה ידי לע הזחנש רוסיאה גוס קוידב הז יכ העיבקב ישוק לכ ןיא – הינחלופ םה הלאש

1485 צ"גב 9 / 768 )לע( קת ,'חאו ןורש לאירא – לארשי תלשממ שאר 'נ תיבה רה ינמאנ תעונת 10 ( 2  )  הטלחה – 1002
 יתרוסמה הניפה ןבא תחנה סקט תרטמל תיבה רה םחתמל הסינכ רשיא אל צ"גבש הדבועה יכ ןיוצי .10.7.52 םוימ
   .תויוערפתה עונמל ירמגל הליעוה אל באב 'ט לש
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 .תטלחומ הנניא וז תוכז םג םלוא .ןחלופהו תדה שפוחב םיריכמה

 ןחלופה שפוחמ קהבומ קלח ןה רשאכ ףא תויוגהנתה םירסוא הנידמה יקוח ,םימיוסמ םירקמב

 ימעטמ רוטפ"ב תוקסוע הלא תואמגוד .תונברוק תברקה לע םירוסיא ןוגכ ,תמיוסמ תד ינב לש

 ונניא הז יכ שיגדהל בושח .הילע םירסואו הלוספ איה יכ םירובס הנידמה יקוחש תוגהנתהל "תד

 ןיאו ,תורוסא תויוגהנתה ןניא ,ןכרדכ לתוכה תושנ תליפת וא ,תברועמ הליפת .ונניינעב בצמה

 תויתד ןחלופ תורוצ ןה הלאש הדבועה ןמ עבונ ןאכ ישוקה .ןהיבגל דהוא יתלב סחי םוש הנידמל

 תקולחמ יכ קפס ןיא .תודהיב םימרזה ןמ דחא לש תדסוממה תוגיהנמה לע תולבוקמ ןניאש

 העיגפ אוה הזכ רוסיא ."הגירח"כ תספתנה ןחלופה תרוצ לע ףרוג רוסיא הקידצמ הנניא וזכ

 רוסאל עיצה אל םלועמ שיא .וז ךרדב ללפתהל םיצפחה הלא לש ןחלופהו תדה שפוחב הרומח

 םויה רדס לעמ תרסומ התייה יכ חינהל ריבס – תילעומ העצהה התייה םאו ,הלאכ ןחלופ יכרד

 היעב לכ ררועמ ונניאש ,ןחלופ רידסהל רתומ םא איה תררועתמה הלאשה .תוצרחנבו תוריהמב

 לש תויתד אל תורוצ יבגל םג ,ןבומכ ,תמייק וז הלאש .םוקמו ןמז לש תוניחבמ ,ומצעשכל תיקוח

 לע עיפשהל היושעה תואטבתה לש ,םוקמ לשו ןמז לש םיחנומב הרדסה יכ אוה ללכה .תואטבתה

 אל שיא ,לתוכה תושנ ןיינעל .תרתומ תויהל הלוכי ,ןכות לש סיסב לע הרדסהמ לידבהל ,רוביצה

 ןפואב וז הרוצב תוללפתמ םישנ ,ןכאו .ןגהנמכ ללפתהל לתוכה תושנ לע רוסאל תעדה לע הלעי

 ,ללכ ךרדב ,תועבות ןניא םישנ ,ינש דצמ .םילבוקמ הלאכ הליפת יגהונ םהבש תומוקמב ,רידס

 הינבר לעו וב תשמתשמה הליהקה לע תלבוקמ הנניא וז ךרדש תסנכ תיבב ןכרדכ ללפתהל תוכז

 תסנכ תיבב ןגהנמכ ללפתהל תוכז ןהל ןיא יכ ,אללכמ ולו ,תומיכסמ ןה ךכב .הליהק התוא לש

 .ךכל דגנתיש ימ לש יטרפ תיבב וא ,ךכל ודגנתי וילע םיארחאה ובש םוקמבו ןמזב ,יסקודותרוא

 דגנתמה לש ןיינקה תוכזו ןחלופה שפוח ןיב איה תושגנתהה ,םייטרפ תומוקמב רבודמ רשאכ

 ,םייסקודותרוא תסנכ יתב ןוגכ םיירוביצ תומוקמב םג ,םלוא .תרבוג הנורחאה רשאכ ,ןחלופל

 תוכזה ןיבו ,תחא הצובק לש ןחלופה שפוח ןיב ,ונרמאש יפכ ,תויוכז ןיב תושגנתה תויהל הלוכי

 .היינש הצובק לש תדה שפוחל

 ,תויוכז תושגנתה לש םימעטמ ,םוקמו ןמז ןיינעל תידדה הלבגה לש הלא םיללכ יכ רמול ךירצ

 רהב םידוהי תליפת וליבגהש םירדסהה תא ליעל רבכ יתנייצ .םישנ תליפת יבגל קר אל םילבוקמ

 םידוהיה לש ןחלופה שפוח תוכז תפפכהמ אלא ,םדא תויוכז חישמ העבנ אל הלבגהה ,םש .תיבה

 םג יכ ורבסיש הלאכ ויהי יכ החינמ ינא :וזמ הריתי .םוקמב ווק סוטטסה תא רפהל אלש ןוצרל

 שודקה םוקמב תמיוסמ תד ןב םדא לש ןחלופ שפוח ,םירצונ-םידוהי וא םימלסומ-םידוהי יסחיב

 .םדאה תויוכז חישב תיפוס ךתחנה ןיינע אוה – תרחא תדל םג שודק אוה םא םג – תד התואל

 ללפתהל ידוהיה לש ותוכז לומ אולה ,ירוביצה רדסה לוקיש ןיינע אלל םג .םהמיע יקלח ןיא

 .וישדוק לוליחו וילע םויא איה וזכ הליפת יכ ימלסומה לש ותשוחת תדמוע םישודקה תומוקמב

 םירקמב תוללכה עצבל רשפא יא .רחאה תרדה לע ,תמיוסמ הדימב תוחפל ,תוססובמ ,עודיכ ,תותד

 םירחא םישומישל םג שמשי אל הל שדוקמה םוקמ יכ תיתד תוגיהנמ לש התעיבת לבא ,הלאכ
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 ךרד דבלמ עירכהל ךרד םיאור ונניא וזכ תקולחמב 01 .תדה שפוחמ קלחכ תואריהל טלחהב הלוכי

 הנגהה שומימ םע םהל ןיא רבדש ,תוידדה תויושיגרו םייללכ םילוקיש ןובשחב חקיתש ,תיטילופ

 ןמזב הקולח ירדסה ובינה תד שפוח לשו חוכ לש םילוקיש ,הלפכמה תרעמב ,ןכאו .תויוכז לע

 ינידמה ןורתפה .םוקמב ללפתהל ,םימלסומו םידוהי ,תותדה יתשמ םיללפתמל ורשפאיש םוקמבו

 – םוקמ לכב .תותדה יתש ינבל שודקה םוקמב הליפת תויוכז לש םיוסמ שומימ רשפא אצמנש

 תוללוכ ןניא ,ןביטמ ,םדא תויוכז .םוקמה לש תבכרומה תואיצמל םישיגר תויהל םיכירצ םירודיסה

 .הלאכ תויושיגר

 ,םידוהי ןיבו םימלסומ ןיב םוקמו ןמז לש הקולח( הלפכמה תרעמ לש םירדסהה ןיב םילדבהה

 רבוטקוא דע תיבה רהב רדסהה ןיבו )חוכה תוסחב ,םוקמב ןחלופ שפוחל תויוכז שי םהינשלש

 אלש ךכ ,ףקווה ידי לע לעפומה ווק סוטטסל רהב ללפתהל םידוהי לש םתוכז תפפכה( 0002

 תלבגה ןיב הנחבה שי ןחלופה שפוח ןיינעל םג יכ זמרמ )ןמז םושב םוקמב ללפתהל םהל רשפאתה

 הלילש ינפ לע תויוכזה יתשל יקלח שומימ רשפאל ףידע זאש ,תויוכז ןיב תושגנתה לשב תוכז

 תפרוג הלבגה םג קידצהל םייושעה ,ירוביצ רדס ילוקישמ תויוכז תלבגה ןיבו ,ןהמ תחא לש תפרוג

 .םימיוסמ םישיגר תומוקמב ןמזה תניחבמ

 .תויוכזב הרומח העיגפ םהב שיש תונורתפ וביתכי אל ירוביצ רדס ילוקיש יכ םנמא ףידע

 .הרידס החטבא לש םיחנומב תורכינ תואצוה הקידצמ תוכז לכ לע הנגה לכ אל ,ינש דצמ

 תודגנתהה תתחפה לש בצמל עיגהלו ,תוכזה תא שממל תויפולח םיכרד שפחל ףידע םימעפל

 תא .תודחוימה ויתודבוע יפ-לע ךתחיהל ךירצ הרקמ לכ .םימכסהו ןתמו אשמ לש ךרדב

 תכרעמה תושעל הכירצ ,תויוכזה חיש ידי לע םיבתכומ םניאש ויקלחב ,הזה לולקשה

 11 .תיטילופה

 רשאכ ,)תוצובק תת וא( םיטרפ לש ןחלופה שפוח ףקיהל תעגונ ןאכ תררועתמה תיסיסבה הלאשה

 תוכז תועבות תוצובקה יתש רשאכו ,תורחא תוצובקב תוגהונה ןחלופה תוסיפת םע שגנתמ הז

 ,ןמזה לכ יוביר תופכל םה םיירשפאה תונורתפה .ןמז ותואבו םוקמ ותואב ןנחלופ תא אטבל

 קלחב וא םוקמה ןמ קלחב תוצובקה תא דדובל ,ןמזה ןמ קלחב וא םוקמה ןמ קלחב יוביר תופכל

 הלאש תפסוותמ ,לתוכה יבגלו .תחא הצובקל ,ןמזה לכל ,םוקמה לע ןילופונומ תתל וא ,ןמזה ןמ

 .הלוכ לתוכה תבחר וא ,תיחכונה הליפתה תבחר קר םאה – םוקמה והמ :תרחא תיטנוולר

 םהל שדוקמה םוקמב יכ )תיתד( העיבת ללוכ םיסקודותרואה לש וא םימלסומה לש תדה שפוח יכ תנייצמ ינא רשאכ 01
 וז .תודגונ תועיבת לע רובגל חרכהב הכירצ וז העיבת יכ תרמוא ינניא ,םתד תא – םתעדל – תדגונה תוליעפ רתות אל
 םג אלא ,הלאשמכ וא הפדעהכ קר אל וזה העיבתה תא םיאור םהש ךכב קר אלא ,םירחא רידהל םתוכזב הרכה הניא
 אל איה יכ בושח םלוא ,תודגונמה תועיבתה ןיב עירכהל אוה הנידמה לש הדיקפת .תיתדה םתנומאמ בייחתמה רבדכ
 .םידדצה ינשמ – הקומע תיתד תוביוחמ לעו תד שפוח לע תוססובמה תועיבתכ ןתונימא לוטיב לש ךרדב תאז השעת
 איה תיטילופה תכרעמה ןיבו טפשמה תיב ןיב הקולחה :תיביטיאוטניאהו הקומעה תקולחמה תדוקנל םירזוח ונא בוש 11
 ןיב לולקשה ךפוה יתמ !תקולחמה שרוש ומצע והז אולה לבא ."תויוכזה חיש ידי לע םיבתכומ םניאש" םיניינע יבגל
 תרגסמב הלועפ אוה יתמו ,עונמלו עיקוהל טפשמה תיב לש ודיקפתש ,תויוכזב תקדצומ יתלב העיגפ םיסרטניא ןיבו תויוכז
 תובכרומ תובושת םיאלמ םדאה תויוכז לע םינגמה ימואלניבה טפשמהו יתקוחה טפשמה תונורקע ?לשממה תויוכמס
 .הלאשל הנעמ תנתונ הנניא ,הדבל ,תוכז הפ שי יכ העיבקה םצע יכ רמול יל יד ,ןאכ ינועיט ךרוצל .הלא תולאשל
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םישנ ןיבו םירבג ןיב ןויוושל תוכזה 3 .ג

 לתוכה תושנ תעיבת ,ןחלופה שפוחל תוכזל ףסונב יכ תסרוג ,הז ףיעסב ןודא הב ,תפסונ הנעט

 םיללפתמ הב הרוצב ללפתהל ןהל רתויש הלאשמה תעבה השעמל אוה ןנחלופ יכ תקזחתמ

 האירק לע רוסיאה רקיעבו ,םישנלו םירבגל תונוש הליפת יכרד תעיבק ,וז הנעט יפל .םירבגה

 תויאשר םישנ .תקדצומ יתלבו הלוספ הילפה איה ,םישנל םר לוקב הרישו הליפת לעו ,הרות ירפסב

 וז ןתנעט .םירבג תאז םישוע הב הרוצ התואב ןתליהקו ןארוב יפלכ ןהיתושגר תא אטבל שקבל

 םישנ תליפת לע רוסיאה ,הכלהה לש תובר תויונשרפ יפ-לעש ינפמ רקיעב תקזחתמ םישנ לש

 .הרותה ןמ ונניא וז הרוצב

 תטלוב הרוצב העיפוה איה .הליפתה ירודיסל תדחוימ הנניא הערל םישנ הלפמ תדה יכ הנעטה

 םיקסוע ונא וב הרקמב אקוודש אלא .ינשה קרפב ןיאושינ תרתהו ןיאושינ יניינעב ליעל ןוידב

 לש תיתד םינפ היעב תררועמ הנניא ללכ לתוכה תייגוס :הקזח הנעט לתוכה תושנ תולעמ ,ןאכ

 אלא ,יטרפ םוקמ ונניא לתוכה .הנידמה יפלכ םישנ תויוכז לש היעב איה אלא ,ןהיתוליהקב םישנ

 לע וב ןגהל אוה הנידמה לש הדיקפת .תרחא וא וזכ הליהק וב ןיא ,רומאכ .ירוביצ םוקמ אוה

 יתבב םנחלופ יכרד תא רומשל םיאכז םיסקודותרוא .ןהיבגל הדמע טוקנל ילב ,ןחלופה תורוצ לכ

 הדבועב ךמתנ הז ןועיט .יובירה תא אקווד ףקשל שי - ףתושמה ירוביצה םוקמב .םהלש תסנכה

 תא םג תונשל תוצור ילוא ויה ןהבש תויסקודותרואה םישנה .םימרזה לכמ תואב לתוכה תושנ יכ

 ןכרדכ ללפתהל ןתוכזל קר אלא ,הזכ יונישל תונעוט ןניא ןה ןאכ לבא .ןתליהקב הליפתה יכרד

.יברעמה לתוכב

 ,ונינפב תבצינה הלאשה וז אל לבא .לבקתמ היה אוה םא החמש יתייה .דואמ יל הארנ הז ןועיט

 ןהיניב ןויווש לש םימעטמ לתוכב הזה יובירה רכוי יכ עובתל תוכז םישנל שי םאה הלאשה אלא

 דקפתמ לתוכה תבחרמ קלח .תילילש תויהל תבייח וז הלאשל הבושתה יכ תששוח ינא ?םירבג ןיבו

 ,היהי ,רחא תסנכ תיב לכמ לידבהל ,לתוכה לש תסנכה תיב יכ איה םישנה תעיבת .תסנכ תיבכ

 תורוצ לכ תא הכרבב לבקל ךירצ אוה ,הזככ ."יתליהק לע" תסנכ תיב ,ןמזה ןמ קלח תוחפל

 שי לבא .םרז ףא רידמ ונניא אוה יכ ןורתיה ול שי .הזה ללכה תא ץמאל רשפא ,רומאכ .ןחלופה

 רשפא יא ,ןכל 21 .םיסקודותרואה רובע אלמ הליפת תיב תווהל לוכי ונניא אוה יכ ןורסיחה םג ול

31 .םינימה ןיב ןויווש לש היגוסה תסנכה תועצמאב וזה תיזכרמה היעבה תא ףוקעל

 תליפת העירפמ ךיא .ןכרדכ לתוכב ללפתהל םישנל רתוי יכ םיעבותה הלא תא רתויב תוממוקמה תודוקנה תחא וז 21
 םתשירדל ףקות תתל שי עודמו ?םה םגהנמכ לתוכב ללפתהל םיסקודותרוא לש םתוריח וא םתלוכיל ןכרדכ םישנה
 אל יאבצ סיסבב תסנכ תיב יכ ,לשמל ,תעדה לע הלעיה ?םייסקודותרואה םיגהונה יפל וב וגהני םוקמה יאב לכ יכ
 ,ברועמ ןיינמב ללפתהל וצריש םימרופר וא םיביטברסנוק לשו םיסקודותרוא לש תוליפתל ,םינוש םינמזב ,שמשל לכוי
 דצמ .)ןאכל וא ןאכל( לתוכה אשונ תא תכתוח הנניא איהש אלא .תילילש ןכא איה הנורחאה הלאשל הבושתה ?םגהנמכ
 הליפתה למס אוה לתוכה ,ינש דצמ .לתוכה יבגל ןוכנ תויהל לוכי יאבצה סיסבב תסנכה תיב יבגל ןוכנש המ ,דחא
 תסנכה תיבב רשאמ רתוי קזח לכה לע םילבוקמה הליפתה יגהנמב קר וגהני םש יכ ןוצרה .תורודה לכב תידוהיה
 רשפאנ אל םא .)לתוכב אל( םילשוריב םכרדכ ללפתהל םילוכי לתוכה תושנ וא םיסקודותרוא אל ,וזמ הריתי .יסיסבה
 .םהינחלופ תא םייקל האלמה תלוכיה םהמ ענמית – סיסבב הליפת םוקמ םיסקודותרוא אלל
 תושנ לש תדחוימה ןחלופה תוריחמ תוחפ אל הבושח תברועמ הליפת ,םינימה ןיב ןויווש תניחבמ ,וזמ הריתי 31
 לתוכה תושנ לש תונוכנה לש דמעמה היהי המ רורב אל ,ןויווש ימעטמ וזכ תוכזב ריכנ םא ,ףסונבו .לתוכה
 חותפ תויהל ,תינורקע ,היהי ךירצ הזכ יתליהק-לע תסנכ תיב .שדוח ישארל ןכרדכ ןתליפת ידעומ תא ליבגהל
 .ןמזה לכ ןחלופ יכרד לש יובירל
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 הזה םיוסמה הליפתה ןונגס לש הרדה לש ילמסה ןיינעב אוה ןאכ העיבתה רקיע יכ ,אופא ,הארנ

 .הזה ןועיטל ,ןכל ,רוזחנ .לתוכה ןמ אקווד

?לתוכב ןכרדכ ללפתהל לתוכה תושנל תוכז 4.ג

 לכל ומכ( לתוכה תושנל שי יכ וניאר .היינשהו הנושארה תולאשה לע תונעל התע םילשב ונא

 ,ךכל דעוימה םוקמב ללפתהל )םדא לכל ומכ( תוכז םג ןהל שי יכו לתוכל תשגל תוכז )םדא

 םיטוסה םייבמופ תודוסי תללוכה ,ןכרדכ לתוכב ללפתהל תוכז םג ןהל שי םאה .םוקמה גהנמכ

 יכ הנמכסת לתוכה תושנ בור יכ המוד .תירקיעה תקולחמה תדוקנ וז ?םוקמה גהנממ רורב ןפואב

 תרזעב םישנ תליפת רוסיא ,ןוגכ( תולבקמ ןהש םוקמה גהנממ קלח םהש םירבד שי ,לתוכב ףא

.)םירבגה

 ןה לתוכה לש 'םישנה תרזע'ב ןכרדכ ללפתהל תוכז ןהל שי יכ ןתנעט תא יכ רומאה ןמ הלוע

 תבוח לעו ,ידוהיה םעה לש העדותב ודמעמ תניחבמ יברעמה לתוכה לש ותוידוחיי לע תוססבמ

 ןדמעמל עגונ רבדה רשאכ רקיעב ,ןחלופה תורוצ יבגל תודהיה ךותב םזילרולפ רשפאל הנידמה

.תודהיב ידוחיי הכ דמעמ ול שיש ירוביצ םוקמב ,םישנ לש

 חותינה .קיסהל לתוכה תושנ תושקבמש הנקסמה ,יתעדל ,תעבונ אל לתוכה לש ודוחיימש אלא

 וא טרפ לכל אל יכ וניאר .ןתנעטב ,ודבל אוהשכ ,ךמות ונניא ןחלופ שפוחל תוכזה לש יללכה

 .תומיוסמ תויתד תוליהק לש ןחלופ תומוקמב םילבוקמה ןחלופה יכרד תא עובקל תוכז שי הצובק

 ןחלופ תורוצ לע תולבגמ ליטהל הלוכי התוא רידגמה ןחלופה תא עובקל הצובקה לש התוכז

 .הצובק וא םיטרפ יניעב תונוכנ תוארנה

 הארנ םאה .ולש הליפתה תבחר תא וא ,לתוכה תא הארנ ךיא הלאשל ,ןכל ,תרזוח תקולחמה

 "הטמל" רשייתהל ךירצ זאו ,םידוהיה לכ לע םילבוקמה הליפת יגהנמ ףקשל רומאש םוקמכ ותוא

 וז ייניעב .ןחלופ יכרד יובירב ריכמש םוקמכ ותוארל שי אמש וא ,םייסקודותרואה םיגהונה לא

 היהי בוט יכ יתסיפתב רתוי בוט תבלתשמ איה .היינשה הבושתב לודג ןיינע שי יל .החותפ הלאש

 תיארנ הנניא הלוכ הלאשה לבא .םויאל רוקמכ אלו סכנבכ הלש יובירב ריכתש תיתדה תודהיל

 בצמב יכ תמא .הנושאר הגרדממ תיתוברת הלאש וז .ןאכל וא ןאכל ,םדא תויוכז לש ןיינע יל

 ךירצש םוקמ הליפתה תבחרב האריש ןורתפל עיגת הרבחה יכ הארנ ,לארשיב יתרבחהו יטילופה

 תבחרל רבעמ וא תקחורמה לתוכה תבחרב ליחתי יובירל קבאמה .יסקודותרואה גהנמה יפל גוהנל

 תורחא תוקולח ,דיתעב ,הנרשפאתש תויוחתפתהל איבי הז ךילהת יכ ןכתיי .םויכ תרכומה הליפתה

 .שממ לתוכה דיל ןמזה לשו בחרמה לש

 הבושת עובקל לוכי ונניא ,טרפב ןחלופה שפוחו תדה שפוח ףאו ,ללכב תויוכזה חישש ךכמ עבונ

 קלחל רשפא םאה .םיללפתמה ןמ קלח לש ןחלופהו תדה שפוחב עגפת הבושת לכ .הלאשל תחא

 וז ?ןמזה ןמ קלחב םתסיפת תא שממל ולכויו ,םיצורמ ואצי םלוכש ךכ ןמזה תא וא ללחה תא
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 תושימג וז .רקובב תמיוסמ העשב ,שדוח שארב קר ןכרדכ ללפתהל תונכומה ,םישנה לש ןתעצה

 לע םכסומ הזה רודיסה היה םא .היעבה תא חרכהב תרתופ הנניא איהש אלא ,חבשל היואר

 םידגנתמ הלאש אלא .ןיוצמ ןורתפ תויהל לוכי הז היה ,לתוכה לע םיסקודותרואה םיארחאה

 ,ןמזה לכ ךכ ללפתהל תוריח ןיב לדבה ןיא ,םתסיפתל :םעט שי ,םתניחבמ ,םתודגנתהלו .תופירחב

 ותשודקב ,םתסיפתל ,תעגופ םוקמה גהנמ יפל אלש הליפתה .ןמזה ןמ קלח ךכ ללפתהל תוריח ןיבו

 .םוקמה לש

 ימ עובקל איה הנידמל הבוטה ךרדה יכ אוה תרמוא ינאש לכ .הפוגל הדמע תטקונ ינניא :בוש

 .דואמ תלבגומ תיניינעו תינכות תרוקיבל ףופכל ךירצ התטלחה תא .טילחהל תכמסומה תושרה

 בל םותבו תוניצרב חקייש לולקש לכ לבא .הלוספ איה םיסרטניאה דחאמ תטלחומ תומלעתה

 .ליבק תויהל ךירצ תושגנתמה תועיבתה תא

 תליפת ןיינעל היתוכלשהל וא ,ללכב םוקמה לש השודקה תסיפתל הפתוש ינניא יכ ןייצל רתומל

 םינימאמ רובע עובקל )טפשמה תיב וא( הנידמה לש הדיקפתמ הז ןיא ,תאז םע דחי .טרפב םישנה

 ,הזכ הרקמב .הרוצ לכב הליפתל אלמ שפוחב הצור איה יכ עובקל הנידמל רתומ .השודק תוכלה

 תא הדיקפמ איה יכ עובקל םג הל רתומ לבא .תוללפתמה תא חטבאל היהת הרטשמה תבוח

 תושנ לע עונכשה לטנ תא רבדה ליטי ,ןיעל הארנה דיתעב יכ העידי ךותמ ,םירש ידיב הטלחהה

 – ךכב הנחלצת אל .ןכרדכ וב הנללפתת – לתוכה לע םיארחאה םע רדסהל הנעגת םא .לתוכה

.ןכרדכ – םירחא תומוקמבו ,םוקמה ךרדכ ומצע לתוכב ללפתהל הנלכות

 

 וארי ,לתוכה לש תיללכה תימואלה תובישחה לשב יכ טילחהל טלחהב היה רשפא ,ימעטל ,רומאכ

 תורוצ יבגל םידחיימ םיללכ ויבגל ועבקי אלו ,ויתורודל ידוהיה םעה לש דחוימ םוקמכ ותוא

 ייניעב התייה איה ,תאזכ הטלחה תלבקתמ התייה ול .ידוהיה םעה םע תוהדזה תורוצ וא הליפת

 שי ובש ,המוצע תילמסו תירוטסיה תובישח לעב ,דחא םוקמ תדדועמ התייה איה .תכרובמו היוצר

 תויוצר תומגמ םג קזחמ היה אוה .תידוהי תוהז ייוטיבל תונווגמו תונוש םיכרדל חותפ יוסינ רכ

 .ןהל תוארנה הליפתה יכרד לע ןמצעב טילחהל םישנל שפוח לש

 רתומש יל הארנ ,הזה יובירה לשב תויניצר רדס תורפהל ישממ ששח היה אל םא ףא ,םלוא

 יכו .תסנכ תיבכ ,וקלחב תוחפל ,האריי יזכרמ הכ יתד ביכרמ וב שיש םוקמ יכ עובקל םג

 עמשמ – תסנכה תיב לכ לע הליבקה הרוצב גוהנלו תורודה יגהנמ תא דבכל שי תסנכה תיבב

 לתוכה תייאר לע הטלחהה יכ ,םוקמ לכמו .םייסקודותרואה םיגהנמה יפלכ "תרשייתמה" הרוצב

 הנידמה לש הרימא הנניא ,םייסקודותרוא םינבר ידיב ויבגל תוטלחה לש הדקפההו ,תסנכ תיבכ

 הנניא וזכ הטלחה לש התועמשמ ,הנידמה תניחבמ .ןחלופ וא הליפת תורוצל "םינויצ תנתונ"ה

 אל המצע הנידמה יכ הטלחה אלא ,ןכרדכ לתוכב אקווד ללפתהל תוצורה םישנה לש הערל הילפה

 םיללפתמה לכל רשפאיש רדסה ץמאת איה יכו ,הליפתה יכרד יבגל תקולחמב הפוגל הדמע טוקנת

 םיירוביצ םיחבטמ יכ הטלחהל המוד ווק סוטטסה ,וז הניחבמ .ןחלופ שפוחל םתוכז תא שממל

 שוריפה יפ-לע תווצמ ירמושל רשפאל תנמ לע ,תיסקודותרואה הכלהה יפ-לע םירשכ םלוכ ויהי
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 ותוא טורפל רשפא יא – דחא אוה לתוכהש ינפמ אקווד – ןאכ םג ךכ .םהב לוכאל יסקודותרואה

 – לכה לש םתליפתל שמשל לוכיה םוקמ תויהל חרכומ אוה םאו .תסנכ יתב יגוס לש תוטורפל

 .יסקודותרוא תסנכ תיב תויהל בייח אוה

 אקווד ללפתהל )רחא םדא לכ לע וא( לתוכה תושנ לע תיתד הבוח ןיא יכ חינמ ילש ןורתפה

 לכבו דימת ךכ ללפתהל תיתד הבוח לתוכה תושנ ךרדכ ללפתהל תוגהונה םישנ לע ןיא יכו ,לתוכב

 תיטילופ תושרל תוכמס תקנעה לש ךרדב – ילש ןורתפה ,הנוכנ הנניא וז החנה םא םג .םוקמ

 לתוכה תושנ לש ןתוכז תלילש ןכש ,רתוי הברה לבגומ היהנ אוה זא לבא .דומעל לוכי - טילחהל

 ללפתהל ןתוכז תלילשכ תוחפל וא ,ללכב ללפתהל ןתוכז תלילשכ הומכ לתוכב ןכרדכ ללפתהל

 .ליבק תויהל היה לוכי אל ןתוא בייחמ היהש ןורתפו ,דואמ תושק הלאה תונקסמה יתש .לתוכב

 הנניא ,וב הצובק לש וא טרפ לש הליפת לכ ומכ ,לתוכב םישנה תליפת :תפסונ הנעט ןאכ תילעומ

 לכ לש תישיאה תוכזה איה רבודמ הב תוכזה םג ןכלו ,"תיטרפ" הלועפ הפ שי .הליהק תרגסמב

 .ברעתהל הקדצה ןיא ,הנעטה יפ-לע ךכ ,וזכ תיטרפ תוליעפב .ןחלופ שפוחלו תד שפוחל טרפ

 ,תואב ןהש ךכב אוה ןתדמע לש החוכ .לתוכה תושנ יבגל אל יאדו .וז הנעט לבקל הלוכי ינניא

 הנניא וז .הרות רפסב האירק ללוכ ,ןיינמ םע ,הצובקב ,ןכרדכ לתוכב ללפתהל תנמ לע ,רהצומב

 לש )ימיטיגלו( בושח ביכרמ הב שיש הלועפ וז .ויהולא םע דחייתמה םדא לש תיטרפ הלועפ

 םדקל הנכשמת לתוכה תושנ םא היהי בוט אל 41 .הליפתה לש יתצובקהו ירוביצה דוסיה תשגדה

 לש ,תיטקט תואריהל הלולעה ,הענצה םע דחי הוושה ןתוכזב הרכה לע ירוביצה קבאמה תא

 ןיינעב תקולחמה לש הפרחהב בושח קלח לטונ ןומאה רסוח .ןתלועפ לש יתימאה לאיצנטופה

 עינמש רבדה יכ בושחל השק ,היזיוולט ימלצב תוולמ הליפתל תועיגמ לתוכה תושנ רשאכ .הז

 ןופצמה שפוח ןיבו תד שפוח ןיב בושח לדבה ןאכ שי .ןכרדכ טקשב ללפתהל ןנוצר קר אוה ןתוא

 םדא לש ויתונומא וא ונופצמ לש ידעלבה רוקמה יכ דואמ רידנ ,םינורחאה יבגל םג .הנומאהו

 ןה יכ הדבועהו ,תולבוקמ תודמע לע םיכמתסמ םישנא ,ללכ ךרדב .תיתרוקיבה ותבשחמ אוה

 "תויטנטסטורפ" תותדב םג .תותד יבגל רבדה ךכ יאדו לבא .םרובע ןסוסיבמ קלח איה תולבוקמ

 ןחלופה יכרד ,ויהולא םע טרפה לש יעצמא יתלבה רשקה תא תושיגדמה ,תודהיה ןמ רתוי

 יבגל בצמה והזש רמוחו לק .תדה לש ידסומ-יתליהק-יתצובקה דממה ןמ קלח ןה תופתושמה

 הלא .יתדה ןנחלופ תועצמאב תיתדה ןתנומא תא אטבל ןתוכז תא תועבות לתוכה תושנ .תודהיה

 ,תסנכ תיבב ומכ אלש ,לתוכב יכ הדבועה .ןהלש ןנחלופו ןתנומא קר ,ןורקיעב ,תויהל םילוכי םניא

 גהנמ"כ בשחיי המ איה תיזכרמה הלאשה .הנשמ הנניא ,תודיחאו תורדוסמ הליפת תועש ןיא

 .הצובק לכו טרפ לכ בייחי הזו ,"םוקמה

  

 הדרפה :הנידמו תד" ,ןוזיבג .ר ואר תויתד תוליהקב תורבחו תד לש םיירוביצו םייטרפ םיטביהב יללכ ןוידל 41
.55 )ד"נשת( 'ב לשממו טפשמ ,"הטרפהו
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 תבחרבש 'םישנה תרזע'ל השיגה תוכזש רמול ןתינ ,הקיספב רבעב השענש הז ןוזיאל המודב

 ןחלופה תוכז דועב )לבוקמה םוקמה גהנמ יפל םש ללפתהל תורשפאה תוברל( תמייק הליפתה

51 .)ןוסניבור תשק( לתוכה לש רחא קלחב שממתהל הלוכי ןכרדכ

 יפולח הליפת רתא לתוכה תושנל העיצמה הטלחהש קספ רשאכ העט צ"גב יכ הרובס ינא ,ןכל

 תסנכ תיב לכב ללפתהל תולוכי ןה .ללפתהל איה ןתוכז .ןתוכז תא שממל ןהל תרשפאמ הנניא

 דוסי תוכז ןהל ןיא .ןכרדכ – רשפאתמ רבדה ןהב תומוקמב ללפתהל תולוכי ןה .וכרדכ –

 היונשה וז איה םוקמה יגהנמ תלאשו .םירחא םיגהנמ םיגוהנ םהבש תומוקמב םג ןכרדכ ללפתהל

 .לתוכה לש ויפוא תא צ"גב תטלחה חוכמ עובקל תוכז לבקל תוכירצ ןניא לתוכה תושנ .תקולחמב

 עבקית הטלחהה יכ היהי רתוי ריבס ןכ לעו ,תיטילופ-תיכרע-תיתד אלא תיטפשמ הנניא וז הערכה

 ועבקיי ופוגל רדסהה ףא וא הרשפה ןונגנמ יכ בטומ – ךרוצ היהי םא .תיטילופ הרשפ לש ןונגנמב

 .תסנכה קוח תועצמאב תיטילופה תכרעמה ידי לע

 .ץראב רקבל םיאבה םיסקודותרוא-אל םידוהיל הבושח הדוקנ אוה יברעמה לתוכה ,עבטה ךרדב

 ןוגכ תיתד תועמשמ םג םהל שיש םיסקטל וא ,םיגחל םיאב םה רשאכ דחוימב ךכו ,ללכ ךרדב ךכ

 תיסקודותרואה הליפתה תבחר םע ,םויכ לתוכה .הווצמ תב – ןאכ וניכרצל ,רקיעב – וא הווצמ רב

 תכרעמה לש הטלחהב דיקפת אלמל הכירצ וז השוחת .הרדה תשוחת םלצא רוציל לולע ,ולש

 לש ותייאר תבוטל ןועיט יאדווב איה .לתוכה תא להנל הנוכנה הרוצה לע לארשיב תיטילופה

 .תוידוהיה ןחלופה יכרד לכל חותפה "יתליהק לע" תסנכ תיבכ ,וקלחב ,לתוכה

 ךמסומ היהיש ימ ינפב דומעי הז לוקישש בושחו ךירצ .ונינפב תדמועה הלאשה הנניא וזש אלא

 וז יכ רובסה םדא היהי אל טילחהל ךמסומה יכ בושח הז םעטמ ,בוש .הטלחהה תא טילחהל

 רתויש ךכל תוכז והשימל דימעמ ונניא ,ומצעלשכ ,הזה לוקישה לבא .תיסקודותרוא-םינפ הטלחה

 ולכוי לתוכל םיאבה םיסקודותרוא יתלבש ךכב שיש ןורתיה דצל .וכרדכ לתוכב ללפתהל ול

 שיש ךכב וריכי םה יכ תורשפאה תדמוע – םהל םירכומה םינחלופו םיסכטב תולקב בלתשהל

 ,דחא דצמ .םהמ דחא אוה לתוכה יכו ,םירחא םיגהנמ םידוהי םיגהונ םהב תוליהקו תומוקמ

 םהל תתל היושע איה ,ינש דצמ .הרדה לש השוחת םהל תתל הלולע לתוכה לש הנושה היווחה

 םינוש ונממ םיקלחו םהל םירכומ ונממ םיקלחש ,רתוי בכרומ והשמל תוכייש לש השוחת םג

 תושנ .דמעמ קיזחהל ולבקתהש תורחאה תורשפה הנלכות אל ,לתוכה תושנ לש ןתעיבת חלצת םא יכ שיגדהל ךירצ 51
 הדרפהה תא לבקמ ונניאש ימ לבא .םירבג תרזעו םישנ תרזע ןיב הדרפהה ללכ תא )םייתניב תוחפל( תולבקמ לתוכה
 ללפתהל תויאשר הנייהת לתוכה תושנ םא לתוכה ןמ רדומ תויהל םיכסהל השקתי )םימרופרו םיביטברסנוק ןוגכ( וזה
 תורזעה תחא ךותב תברועמ הליפת םויק :םיבושח םיישעמ םילדבה םנשי תועיבתה יתש ןיב יכ תמא .ןכרדכ םש
 יבגל ךכ רבדה ןיא .ןמז ותואב םש ללפתהל םייסקודותרוא םישנ וא םירבג לש תלוכיב ישממ ןפואב עגופ תומייקה
 .תויסקודותרוא אל ןחלופ תורוצל דחויתש ,תישילש ,תפסונ "הרזע" תמקה אוה דחא ןורתפ .םישנה תרזעב םישנ תצובק
 הרזעה :םיברועמה לכ לש תרכינ תודגנתה היהת הז ןורתפל יכ הפוצ ינא .הב ללפתהל לתוכה תושנמ שקבל זא ןתינ
 שיגדת איה ,ינש דצמ .תויסקודותרוא אל ןחלופ יכרדל תמיוסמ תוימיטיגל ןתיתו ,תומייקה תורזעה תא םצמצת תישילשה
 תא םג שיגדת איה .יסקודותרואה דסממה ידי לע תורכומ ןניאש הלאכו תויסקודותרוא תוליפתל הנושה תוסחייתהה תא
 םיעוריאל קר הליעפ היהת תפסונה הרזעה דועב ,םויה תועש בורו ןמזה בור תוליעפ תויסקודותרואה תורזעה יכ הדבועה
 .ןמזב הדרפה אוה ,תינורקעו תישעמ רתוי השק ,רחא ןורתפ .םידחוימ



לארשיב םיישפוחו תווצמ ירמוש ןיב השדח תיתרבח הנמאל דסמ

482

ז הרודהמ
ינמ

 ,ת
בש

 ט
ת

ש
וני ,ג"ס

 3002 רא

 םיכייתשמה תסנכה יתבמ דחאב הליפתב לבקל ולכוי המלשה תיבה תשגרה תא .ול ולגרוהש הממ

 61 .םירבח םה ובש םרזל

תיטופישה תרוקיבה תלילש .ד

 הנידמו תד יניינעב םירדסהה ןמ ,דבוכמו שרופמ ןפואב ,טפשמה תיב תא איצוהל ונלש הצלמהה

 .םיבר םירקבמ ונל התנק ,טרפב לתוכב ןחלופה שפוחל תוכזה לולקש ןיינעב הטלחהה ןמו ,ללכב

 םוחת םוצמצ העצהב שי ,ןכא .טפשמה תיב לש וחוכ םוצמצל עסממ קלח ךכב םיאור םה

 תיב תא קזחל תנמ לע ץוחנ םוצמצה ,ונמעטל ,לבא .טפשמה תיבב הערכהל ועיגיש םיניינעה

 ךלמה רבדב רבכ .)םמצע םירדסהה ביטל םג בוט רבדהש ךכל רבעמ( ותוא שילחהל אלו ,טפשמה

 - תיטופיש הערכהל םימיאתמ םניא םייתד-ןיב םיניינע יכ הנבהה יוטיב ידיל האב ותצעומב

 תלוכיה ,ךוראה ןובשחב .תיטופישה הערכהה םוחתמ שרופמב ואצוה םישודקה תומוקמה יניינעו

 צ"גב תא םיקזחמ הנידמו תד םוחתב םהיקבאמל צ"גב תא סייגל תיטילופה תכרעמב םיקלח לש

 חווטב ,ייניעב .םירחאה יניעב ותוא םישילחמ לבא – תיטילופה תכרעמב םיקלח םתוא יניעב

 תא םישילחמו ,הנידמו תד ימוחתב םיתואנה םירדסהה תא םישבשמ הלאה תונויסינה ךוראה

71 .הייסולכואה יקלח לכ יניעב ןורחא ךמסומ קסופכ צ"גב לש ודמעמ

 המ תושעל קיפסמ יאמצע ץירמת םייטילופו םייתד םידסממל ןיא םיתעל יכ ,רעצב ,המיכסמ ינא

 ונל השוע צ"גב .חוכ קר םיניבמ םה םג .םירחא לש דוסי תויוכז דבכל תנמ לע ,תושעל ץוחנש

 םירבוג ותוברועמ תונורסח ,תאז תורמל ,לבא .הזה חוכה ןמ קלח קפסמ אוהש ךכב בושח תוריש

 .היתונורתי לע

 קוחה יוניש עונמל ידכ חוכ יד שי תיטילופה תכרעמבש םוקמ ,ךוראה חווטב ,ליעוהל לוכי צ"גב

 רבכ .לתוכה תושנ ןיינעב הרקמה והז יכ הארנ אל .לכוסת םיוסמ ןיינעב צ"גב תטלחהש ךכ

 לתוכב גוהנל שי יכ רדגויש ךכ קוחה הנוש ,הריתעב ןושארה םויאה םעו ,היעבה הלחה רשאכ

 תוכז לתוכה תושנל שי יכ העיבקל העינמ ךכב האר אל ןושארה בכרהה לש בורה .םוקמה גהנמכ

 האיבה אלו יסקודותרואה דסממה תא הממוק אל וז הקיספ .ןכרדכ לתוכב ללפתהל תינורקע

 ונעטי זא .קוחב ףקעית ,הנכ לע ראשית םא ,היינשה הטלחהה יכ רורב יד לבא ,הקיקח תבוגתל

 תונמדזה ונל היהתו ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח םע תושגנתה לשב ,ףקת ונניא ומצע קוחה יכ

 תוארוה לש שוריפב צ"גב קסע ,התע דע .טפשמה תיב ןיבו תסנכה ןיב תיתיזח תושגנתהל תפסונ

 תא ךימסמה ,םייקה קוחה יכ הליחתכלמ רבס ,ןולא אישנל הנשמה .הרקמה לע תולחה קוחה

 המלש טפושה .לתוכה תושנ לש הליפתה רוסיא תא קידצמ ,םוקמה גהנמ יפ-לע לועפל תויושרה

 ,תברועמ הליפת ןהב ןיאש תודהי תורוצ שי יכ ללכ עדי אלש ימל יטמוארט תויהל לולע הזכ שגפמ יכ םיתעל ןעטנ 61
 םייסקודותרוא אל םימרזב םיריעצש הדבועה המל תוארל יל השק .הרותב תוארוקו תילט תוטוע ןניא םישנ ןהבש וא
 ךוניחש ןוכנ .יברעמה לתוכב ןחלופה תורוצ לכב הרכהל איבהל הכירצ תודהיב םירחא םימרז לש םמויקל םירע םניא
 – ריבסהל דחוימב השק יל הארנ אל לבא .תורחא תויצפוא םע תעדומ תודדומתה ,ריעצ ליגמ ,לולכל בייח ונניא
 ולכוי לכהש תנמ לע יסקודותרואה גהנמה יפ-לע תדקפתמ יברעמה לתוכה לש הליפתה תבחרש – טלחוי ךכ םא
 תונמדזה אקווד ךכב האור יתייה ינא .םיריעצה ולדג םהב הלאל םימודה תסנכ יתב לארשיב שי יכו ,הב ללפתהל
 תיוושומ וז רשאכ ,ולדוג הב ךרדה לש תונורתיב םתוא ענכשל ףאו ,םימרזה יוביר תדבוע תא םיריעצל ריבסהל
 …תויסקודותרואה תוליהקה לש םיגהנמל
 ומוקמ – דגנו דעב :יטופיש םזיביטקא ןתוד .י ,רצינמרק .מ ,ןוזיבג .ר רפסב יקלחב הז ןיינעב יתדמע תא יתרבסה 71

 .)םילשורי ,ס"שת ,סנגמ( תילארשיה הרבחב ץ"גב לש
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 תרגסמב צ"גב לעפ ןאכ דע .ןיידתהל םידדצה תא חלש רגמש אישנה וליאו ,וז הדמע החד ןיול

 דיקפתה תסיפת לע אל יאדווב לבא ,הקיספה תקדצ לע קולחל ןתינ .ותוכמס לש תמכסומ

 תולאשה ביט 91 ,היינשה צ"גב תקיספ תובקעב קוח קקחיי ןכא םא ,תאז תמועל 81 .תאטבמ איהש

 .לתוכב גוהנל יואר ךיא יבגל תסנכה לש טופיש היהי רבכ ןאכ .ירמגל הנוש היהי הנררועתתש

 רתומ יכ עובקל ןולא אישנל הנשמל קיפסהש הזמ רתוי יעמשמ דחו רתוי רורב היהי טופישה

 דגנ םג לתוכה תושנ לש ןתוכז לע ןגהל צ"גב הצרי םא .ןכרדכ לתוכה תושנ תליפת תא רוסאל

 צ"גב תא סינכהל לולע הזכ שיחרת .תיתקוחה ותוכמס חוכמ קוחה תא לטבל ןמזוי אוה – הזכ קוח

 תוכמסה סיסב .יתבר המוהמ ררועי רבדה יכ ריבס ,לטבכ קוחה לע זירכי ןכא םא .השק דוכלמל

 תויטנוולרה תויוכזה יכ רורב אל ללכ 02 .תקולחמב יונש אוהו רורב ונניא םיקוח לטבל תיתקוחה

 צ"גב תא איבהל הלולע הלא םיטביהל תועדומ 12 .דוסיה יקוחב תולולכ - ןויוושו תד שפוח – ןאכ

 ןיבו קוחה יבגל ותדמע ןיב הריתס שיש ךכ לע ,קדצבו ,ףקתיי אוה זא לבא .קוחה תא רישכהל

 22 .תכמסומה תושרה תטלחה יבגל ותדמע

 חלוש אוהש ךכב הנתומ םויאה לש וחוכ לבא ,םויאכ הבוט צ"גב לש ותוחכונ ,תורחא םילמב

 אל החמש יתייה ,וז הרוצב לועפל ליכשמ צ"גב היה  ּול .הלועפ בייחמ אל ךא ,ןוויכ תואירק

 ןיא – תובייחמ תויחנה לש ךרדב ,לעופו רזוחו ,לעופ צ"גבש עגרמ ,לבא .ותוכמס תא ליבגהל

 .ךכמ סונמ

 לוקיש לבקמ ונניא ךמסומה ףוגה .תפתושמה העצהל 4 ףיעסב האור ינא דוכלמל ןורתפה תא

 ,רוביצה םולש לש םילוקיש ןובשחב תחקל )בייחו( יאשר אוה יכ שרופמב רמאנ .לבגומ יתלב תעד

 הליפתה תבחרש הטלחה יכ םג םיריהבמ ונא .לוכה לש תדהו ןחלופה שפוח לש םילוקיש םג לבא

 דוע לכ .ןחלופה שפוחב תקדצומ יתלב העיגפ הנניא יסקודותרוא תסנכ-תיבכ בשחית תיחכונה

 תרוקיב וילע היהת אל – ותוכמס לש הלא םיצוליא תרגסמב ךמסומה ףוגה תטלחה היהת

 ףוגה לש ותעד לוקיש לומ הטלחהה תוריבס לע ותעד לוקיש תא דימעהל לכוי אל צ"גב .תיטופיש

 לש( תד שפוח לש תיניצר היעב הפ שיש ךכמ תומלעתה ךותמ לעפי ףוגה םא ,ינש דצמ .ךמסומה

 ,ותוכמסמ גרח ףוגהש עבקיי יכ ןכתיי – ןחלופ שפוח לשו )םיסקודותרוא אל לשו לתוכה תושנ

.תוכמסה תרגסמב היהתש תנמ לע ותטלחה תא שדחמ לוקשל ותוא בייחל לכוי צ"גבו

 ,םירקמה ןמ קלחבש אלא .ליגרה ילהנמה טפשמה יללכמ תגרוח הנניא ונלש הצלמהה ,השעמל

 לע ,שיגדהל ואב ונלש תורהבהה .ויבכרהמ קלחב צ"גב לש תיטופישה ותסיפת לע תקולחמ שי

752 צ"גב 81 / 98  , 0142 / .562 )2(חמ ד"פ ,'חאו יברעמה לתוכה לע הנוממה 'נ 'חאו ןמפוה 09
8533 צ"גב 91 / 648 לע-קת ,'חאו הלשממה שאר דרשמ ל"כנמ 'נ 'חאו ןמפוה 59 ( 2  ) .)00.5.22 םוימ( 0002
 האובנ וא תואיצמ רואית :תיתקוחה הכפהמה" ןוזיבג .ר ,לשמל ,ואר .ןאכ הז ןיינעב ביחרהל הצור ינניא 02
 תעה בתכב רמאמכ םדוק עיפוה רפסה .)םילשורי ,ח"נשת ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה( ?המצע תא המישגמה
.)ז"נשת( ח"כ םיטפשמ
.752 )ז"נשת( חכ םיטפשמ "תיתקוחה הכפהמה לש הפקיה לע – תויונמ-יתלבה תויוכזה" רמוס .ה ואר 12
6764 צ"גבב רשאמ ותטלחה תא קמנל צ"גב לע רתוי השקי הז ןיינעב 22 /  ,'חאו לארשי תסנכ 'נ 'חאו מ"עב לארטימ 49
 םדאה דובכ :דוסי קוח יפ-לע הפיקתה .תורבגתהה תקספ תרגסמב ,דחוימ בורב לבקתהש קוח היה הז .51 )5(נ ד"פ
 אל רשב אובי ליבגהש רדסהב תיללכה תוריחב העיגפה יכ ןייצ לבא ,תורמסמ עבק אל צ"גב .תינשמ התייה ותוריחו
 ןכתיי .תמדוקה צ"גב תטלחה תא ,השעמל ,לטבל ילב וזכ העיבק עובקל דואמ וילע השקי ןאכ .תיזכרמ התייה אל רשכ
 .ףסונה ןוידב רתוי הריהז הקיספל ואיבי הלא םילוקיש יכ
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 יטופישה דיקפתה תולבגמ תא םיאור ונא ךיא ,היבגל ושענ רבכש תוקיספו תאזה תקולחמה עקר

32 .הלאכ םירקמב

 

 םימרז לש םתוכז תא ןיטולחל לולשל אל ןוטלשה לש יניצר ןויסינל קיפסמ ץירמת ןתונ הז הנבמ

 .בחרה ונבומב לתוכב םג םהלש ןחלופה תורוצל יוטיב תתל לתוכה תושנ לשו םייסקודותרוא-אל

 רמוחו לקו ,צ"גב לש רתוי ןימא םויא יכ רוכזל ךירצ .םלוה ןורתפ אצמיי יכ חיטבמ אל אוה

 תושקעתהל ץירמת םיווהמ םה – ךפהל .ןתמו אשמל ץירמת םינתונ םניא ,הנתינש ומכ הקיספ

 חוכ ול שי םיבר םירקמב .הערכה ןונגנמ אוה צ"גב 42 .רתויב תינקוודה הרוצב תוכזה שומימ לע

 תכרעמ איה תיטילופה תכרעמה םג יכ ןוכנ .יפוס ןפואב יטפשמה בצמה תא עבוקה ןונגנמ תויהל

 רבדב תויכרעה תוערכהה ,יטרקומדה רטשמב ,תודקפומ הידיבש תינחוכה תכרעמה וז לבא .תינחוכ

 .ונייח לש תויופידעה ירדס

 – ודבל םדאה תויוכז חישב תכתחנ הנניא ןאכ הלאשהש לבקנ םא .הנשויל תרזוח הלאשה ,בוש

 ותוא ךופהל קר הלולע וידיב הערכהה תוכמס תדקפה .ךפהל .הב עירכהל ךמסוי צ"גב יכ בוט אל

 שיש תעדל – לארשיב הרבחלו – ול בטומ .ברעתהל אל טילחי םא ןהו ,ברעתי םא ןה רתוי עיגפל

 םירורבו םירומח םירקמב קר .היתולבגמ לכ לע תיטילופה תכרעמה ידיב דקפומ םנוקיתש םיילוח

 .םייואר םיכרעמ תוטסל היתויטנמ הרבחה תא ליצהל טפשמה תיב תא בייחל ךירצ –

 לש תוגיהנמה ךותב ,הנושארבו שארב ,ןוידה תא להנל בטומ לתוכב םישנ תליפת לש אשונה לע

 ךירצ 52 .תרחא הארית תיטילופה תואיצמה םג - ןלוכמ רוריבב אציי ךמותה לוקה םא .תויתדה תוליהקה

 תועמשמה יבגל בקונ ירוביצ ןויד םג ונשי ןחלופ תורוצו םייתד םימרז ןיב קבאמה דצב יכ רוכזל םג

 תילמס תועמשמ רושקנש יואר הב הדימה יבגל ירוביצ ןויד םגו ,לתוכה לש ,תיתד הנניאש ,תימואלה

 ,הימרז לכ לע ,תדה ךותב ןה בושח ןויד והז .ויהיש לככ םיידוחייו םישודק ,םימיוסמ תומוקמל הבר הכ

 ןיב ןילמוגה יסחיבו ,לתוכב הליפת תונונגס לע םיקבאמב קוסיע בורמ .תידוהיה תוברתה ךותב ןהו

 םא ,בוש .הלא רתוי םיבחר םיטביהב יד םיקסוע ונניא ,צ"גב ןיבו םייתדה הידסממו תיטילופה תכרעמה

 םינטפשמלו םיאקיטילופל רתוי הבוט הכרדה תתל לכונ - רתוי תורורב הנייהת הלא תולאשל וניתובושת

.הנררועתתש תוקולחמב טילחהל היהי ןוכנ ךיא ונלש

 צ"גבש ינפמ אקווד .הנידמו תד יאשונב תיטפשמ הרדסהל תונורקע רבדב ,ןלהל ,ישימחה קרפב ןוידה םג ואר 32
 הטיפשה תואמצעו תויושר תדרפהש םושמ אקוודו ,הל ןתונ אוהש תונשרפה תועצמאב ודיקפת תסיפת תא ומצעב עבוק
 םהב םירקמה לע עיבצהל בושח – ןוטלשה תויושר לכ ידי לע הנדבוכת הלאו ויתוטלחה תויפוס רכות יכ תובייחמ
 תיטילופ-תירוביצה תכרעמה לבא .וטופיש בטימ יפ-לע טילחי ןבומכ צ"גב .םיחתמ רוציל הלולע םיוסמ גוסמ תונשרפ
.צ"גב ןיבו הניב הנוכנה הדובעה תקולח תא האור איה ךיא ריהבהל ,תבייח ףאו ,תיאשר
 ןיב הגשוהש המכסהה לש תוביציה רוערעל רבדה איבי הנכ לע צ"גב תקיספ ראשית םא אקווד יכ רבכ יתרמא 42
 ,"רייארפ" אוה הרשפל םיכסמש ימ יכ הארת צ"גב תקיספ .תברועמה הליפתה ןיינעל םיסקודותרוא אלה ןיבו הלשממה
 .טפשמה תיב לש שושיאל הכוז תינקוודה תוכזה לע הדימע ,רבד לש ופוסב ןכש
 לש תועמשמה .הליהק תויהל תרמייתמ הנניאו הליהק הנניא ,המצע ,לתוכה תושנ תצובקש תורמל ןוכנ רבדה 52
 .תיתדה תידוהיה תוהזה תוהמ לש תורדגהל עגונ ,ןתליפת ךרדב ןופצה םויאה םג ומכ ,לתוכה תושנ לש השקבה
 ןיא יכ שיגדהלו רוזחל בושח .היתוליהקבו תדה תודסומב ימינפ ןויד ךותמ אלא םיטרפ ידי לע תעבקנ הנניא וז
 םנשיש הנימאמ ינא .ללכב יתד םזילרולפ יבגל תודמע ןיבו ןאכ הנטקניתש תודמעה ןיב הז ןיינעב תיחרכה תוהז
 ימ םימרופרהו םיביטברסנוקה ןיב ויהיש דועב ,יתדה ןחלופב םישנל ליעפ םוקמ תבוטל היסקודותרואב תולוק
 .הזכ ןיינעב צ"גבל היינפל ודגנתיש
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ד"סב

ןדמ בקעי - רבסה ירבד

 ירוביצ קבאמ לש לגדל 'ה ינפל הדימעה תכיפהו לתוכה תושנ לש בואכה אשונב רמול המ יל שי

 .הז אשונב רבד בותכא אל ךא .השיאה תויוכז ןויווש לע

 םינכומ דחא דצמש ךכב עוושמ קדצ רסוחכ האור ינאש המ לע יתאחמ תא עיבא וז יתקיתשב

 תושנ ידי לע לתוכה תבחרב םתעדל השענה לוועה לע הקעזו האחמ לוק םירהל םייתד םיפוג

 הרטשמה ,הלשממה תוריזג לומ הוונעב םיקתוש םה ינש דצמו ,תמדקתמה תודהיה יגיצנ וא לתוכה

 ידירש סרהב ומצע שדוקה רהב השענה לוועה לע האחמ לכ חוכב םיקיתשמה טפשמה יתבו

.וילע תימלסומ הקזח תריציבו וילא סנכיהלמ םידוהי תעינמב ,רהה לע םיתמ תרובקב ,שדקמה

ל''הצ .ו

העצהה

 לש ומויק ןיב קומעה רשקה תא אטבל םיכירצ לארשיל הנגהה אבצ לש ותלועפ תונורקע .1

 יכ ריהבמה ,ל"הצ לש יתאה דוקב יונישה לע םיכרבמ ונחנא .הנידמה לש התומד ןיבו אבצה

.ידוהיה םעה תנידמ לש האבצ אוה ל"הצ

 תווצמל תונוש תוקיז ילעב םילייח ,םידוהי אלו םידוהי םילייח תחא הפיפכב םיתרשמ ל"הצב .2

 תרשל ולכוי )םימרזה לכמו תותדה לכמ( תווצמ ירמוש םילייח יכ חיטבהל ל"הצ לע .םתד

 .םתד תווצמ תרימש תא םהל רשפאתש ךרדב

 תיללכ תיכוניח תוליעפ לע לוחי אל הז ללכ .הב ןיינועמ וניאש תיתד תוליעפב לייח ביוחי אל .3

 .ותרגסמב "תיטרפ" תוליעפ יבגל הדמע שבגל ךירצ אבצה .םיימואל םיכרע השיגדמה

 שומיש היהי אלשו ,רשכ היהי םילייחל וידי לע שגומה ןוזמהש ,דיפקהל ל"הצ לע הבוח :תורשכ .4

 שידקהל שי .תורשכ ירמוש לש םשומישל םיפתושמה לכואה ילכ תאו לושיבה ילכ תא לסופה

 תורשכ יכרוצל ןורתפ לע םג בושחל שי .הבוטה ותפיכאלו ןיינעה לש ותובישח תרבסהל ץמאמ

 .ןירדהמל םידחוימ

:םיבר הנשמ יפיעסל קלוחמ הז אשונ :תבש .5

.ליעל ורכזוהש ,תורשכה תויעבל ןרקיעב תומוד ןאכ תויעבה :חבטמו לושיב .א 

 דועב ,תרתומ ןוחטיבה יכרצמ תבייחתמה תוליעפ יכ אוה םכסומה ןורקיעה :בכר ילכ תעיסנ .ב 

 .ותפיכא לע דיפקהל שי .הרוסא וזכ הניאש תבש תללחמ תוליעפ

.דקפמה לש ותעד לוקיש יפ-לע ולא םירוקיב ריתהל ץלמומ :םירוה ירוקיב .ג 

 םיברה תושרב םג ,תבש רומשל טרפה תא בייחמה ישעמ םרוג לכ ןיא :טרפה תוגהנתה .ד 

.אוהש יפכ בצמה תא ריאשהל שי .תיאבצה

.תבשב ושעיי אל תבשב תוינויח ןניאש תויעצבמ תולועפ .ה 

 ,םהינקתמו םחולה יתב( םוקישה תדיחי ילעפמו )'דכו רודיב ,תוכירב( לייחה ןעמל דעוה ילעפמ .6

 םאתהב תווצמה ירמוש רובע תויוכזו תולועפ ,תועש ורמשיי :)'דכו ל''הצ יכנ ןעמל תולועפ
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 תוכלהב תולבגומה תורחא תויוליעפ ,רשוכה ירדחבו הכירבב תודרפנ תועש :ןוגכ( םרפסמל

.)'דכו תבש ,תועינצ

 דבלבו םישנל ןויווש ומישגיש תונורתפ אוצמל םיצילממ ונא :תונבל םיפסונ םידיקפת תחיתפ .7

 םתוא סינכהל ילבו ,םהיתוכלה תא רומשל תווצמ ירמוש םילייח לש םתלוכיב ועגפי אלש

 .הדיחי גוס לכבו יאבצ עוצקמ לכב תרשל םתלוכיב עוגפל אלבו םירתוימו םישק םיטקילפנוקל

 ןמז תפוקתלו יאבצה תורשה םוקמב תוינוליח תונבל םג תורשפאכ בחרוי :תונבל ימואל תוריש .8

 תורישבש הלאל הניוושות יחרזאה וא ימואלה תורישב תונבה תויוכז .יאבצה תורישל הליבקמה

 .המכסהבו דרפנ רדסה עצוי תוידרח תונבל .יאבצה

 ,םיאולימה תורישבו רידסה תורישב ,ל"הצב םויה ררושה בצמה :םינבל יאבצ תורשב ןויווש .9

 .רזגמל רזגמ ןיב םיתעלו שיאל שיא ןיב הנידמל סויגה תבוח יולימב טלוב ןויווש יא ףקשמ

 הרטמה .םייתגרדה םירדסה לשו ,הרשפו ןתמו אשמ לש ךרדב אצמיהל ךירצ יוארה ןורתפה

 הייסולכואב תוצובק לש תוסייגתהה תניחבמ ינויווש רדסה תויהל הכירצ ךרדה לש הפוסב

 .יתרבחה לטנבו ינוחטיבה לטנב תופתתשהל

 ונא .תיאבצה תונברה אוה הלא תויגוסב לפטל רומאה אבצב דסומה :תיאבצה תונברה .01

 תא אלמל ול רשפאל תנמ לע יאמצעו יניינע היהי ל"הצל יאבצה ברה יונימ יכ םיצילממ

 .בטיה ודיקפת

   םיסייגתמהו ל"הצב םיתרשמה לש םהיתויוכז תא ,לידגהלו ,קוחב ןגעל המגמה לע םיכרבמ ונא .11

.ליעפ םיאולימ תורשל 

ןוזיבג תור - רבסה ירבד

המדקה .א

 1 ,וב תורישהו ל''הצ ביבס תולעל תויושעה תוקולחמהו תויעבה לולכמב קוסענ אל וז ונתעצהב

 ,םינוליח םילייח תחא הפיפכב וב םיתרשמש אבצ אוה ל''הצש ךכמ תורישי שקבתמב קר אלא

 ןהיכרוצל הנעמ תתל תבייח תפתושמה תרגסמה .םידוהי םניאש םילייחו ,תווצמ ירמוש ,םייתרוסמ

 תותדה לכמ( תווצמ ירמוש םילייח יכ חיטבהל בייח ל"הצ ,ךכ ךותב .תוצובקה לכ לש ןהיתופדעהלו

 הליחתב .תווצמה תא רומשל םתלוכיבו םהייח תוחרואב העיגפ אלל תרשל ולכוי )םימרזה לכמו

 יכ ונענכוש םלוא ,ידוהיה םעה תנידמכ לארשי תרגסמב ל"הצ לש ויתורטמל םג סחייתהל וניצר

 תודבכנ תויגוסב קוסיעה תא .ןאכ םיקסוע ונא ןהב תויגוסה לולכמל תורישי ךייש וניא הז אשונ

 ,אבצ םתס וניא ל"הצ יכ ,םוקמ לכמ ,םימיכסמ ונינש .תרחא תונמדזהל ,ןכל ,םיחינמ ונא הלא

 לש ומויק ןיב קומעה רשקה תא אטבל םיכירצ ותלועפ תונורקע יכו ,לארשיל הנגהה אבצ אלא

 יכ ריהבמה ,ל"הצ לש יתאה דוקב יונישה לע םיכרבמ ונחנא .הנידמה לש התומד ןיבו אבצה

 .ידוהיה םעה תנידמ לש האבצ אוה ל"הצ

 ילארשיה ןוכמה( ל"הצב םדאה דובכ :ואר – אבצב םירחא דוסי יכרעלו אבצב םדאה דובכל הפיקמ תוסחייתהל 1
.)םילשורי ,א"סשת ,היטרקומדל
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 תונורקע .םיידסומ תונורקע לשו הלועפ תונורקע לש תבורעת אוה םיעיצמ ונאש רדסהה ,ליגרכ

 חרוא לע רומשל תווצמ ירמוש םילייחל רשפאל הכירצ תיאבצה תרגסמה :םיטושפ ונלש הלועפה

 .תיתד הייפכ אללו ותנומא יפ-לע תויחל תווצמ רמוש וניאש ימל רשפאל הכירצ איה .יתדה םהייח

.םשומימ לע ולקיש םייתכרעמו םיידסומ םינבמ תויהל םיכירצ הלא תונורקע לע רומשל ידכ

 ונייוצש תרגסמה תונורקע תא הריהבמה ,תיפיצפס רתוי הרוצב תויגוס המכל סחייתנ ךשמהב

 .םידוהי-אל יבגל םג הפי תרגסמה םלוא ,תוידוהי-םינפה תויגוסל טוריפב םיסחייתמ ונחנא .ליעל

 םינבומ םילולסמ ואצמיי יכו ,םתד תווצמ לעו םהייח תוחרוא לע רומשל םתוכז רמשיתש בושח

 .םלוה הנעמ ולבקיו ,אבצה תונוטלש ינפב םהלש םיכרצהו םיסרטניאה וגצויי םהבש

 תונברה אוה ,ל''הצב תוטלחהה ילבקמ לומ ,ןאכ םילעמ ונאש םיאשונב קוסעל רומאה ףוגה

 ונאו ,ודיקפת תא אלמל ותלוכיבו הז ףוג לש ודמעמב הקיחש הלח תונורחאה םינשב .תיאבצה

 .םירגתאה םע דדומתהל םימיאתמה םילכה תא וידיב תתלו וקזחל דאמ בושחש םירובס

 יאבצה ברה לש תיעוצקמה הריחבה ילוקיש תואמצע תא חיטבהל ךרד אוצמל שי ,וז תרגסמב

 םניאש םילוקיש ךכב ברעל יטילופה גרדל רשפאל אלב ,ל''כטמב ךכ לע םינוממה ידיב ישארה

 םיאנתב תקסועכ תיאבצה תונברה לש התוליעפב ןאכ םיקסוע ונא יכ רהבוי .ןיינעה ןיממ

 תורחא תויוליעפב אלו ,םהייח חרוא לע רומשל ולכוי תווצמ ירמוש םילייחש תנמ לע םישרדנה

.הלש

תועצהה לש ןפוגל .ב

.המצע דעב תרבדמ העצהה ,ימעטל

 השלוח םג שי .חטשב תואיצמה תמרב םהמ תויטסו ,תונורקעה לע המכסה וב שיש םוחת ונינפל

 .ומייקתי םימכסומה תונורקעהש תנמ לע שרדנש המ תושעל םירומאה םיידסומה םינבמה לש

 תואיצמ לש האצות ןה ,ןהילע םיצילממ ונאש רתוי תוטרופמה תוצלמהה ןמ לודג קלח ,ךכ לשב

 ,הב םינינועמ םניאש תיתד תוליעפמ םילייח תוריחל עגונה 3 ףיעס ,לשמל ,ךכ .ישוק תררועמה

 יכ ונל הארנ .אבצב תוררועתה תועסמב ףתתשהל םילייח םיבייחמ הבש תואיצמ עקר לע רצונ

 לשב ,תדה יפלכ םיינוליח לש תוניועה תא הריבגמ ףא איהו ,תקדצומ הניא וזכ היופכ תוליעפ

 תא בייחל הסנמה תרגסמ אלא ,ןהיפל םייחה הלא לש תונומא תכרעמ קר הניא וז יכ השוחתה

 דחוימב הקיזמ איה יכ הארנ םלוא ,םידוהי םניאש ימ יבגל תממוקמ וזכ תוליעפ יכ רורב .ללכה

 ,תיאבצה תרגסמב שמתשהל תונויסינ דגנכ םמוקתמו ,ותוימואלב ידוהי ומצע שחש ימ יפלכ אקווד

.ותנומאלו ונופצמל דוגינב תדמועה תוליעפב ותוא בייחל תנמ לע ,הייפכ הב שיש

 תנמ לע ,הלאכ םיניינעב תוטלחה תלבק לש םכסומ ןונגנמ היהי תיאבצה תרגסמב יכ אוה ינויח

 תונורקעש םישנא ויהי תוטלחהה תלבקב ופתתשיש ימ יכ םג ינויח .םירתוימ םיכוכיח וענמייש

 םיינוליח ,םילייחה תא דדועל בושח .אלמ ןפואב םלצא םימנפומו םהילע םילבוקמ םויק-ודה

 לש ןביל תמושתל הלאה תונורקעה ןמ תויטס איבהל ,דחאכ םימרזהו תותדה לכמ תווצמ ירמושו

 תונורתפהש ךכל גאדיו ,הלא תונולתב תוניצרב לפטיש ןונגנמ היהי יכ חיטבהל םג בושח .תויושרה

 .חטשב ופכאיי ולבקתיש



לארשיב םיישפוחו תווצמ ירמוש ןיב השדח תיתרבח הנמאל דסמ

092

ז הרודהמ
ינמ

 ,ת
בש

 ט
ת

ש
וני ,ג"ס

 3002 רא

 דימת אל ,לשמל ,ךכ .אוה ויתונורקע יפל דימת לעופ וניא ,תרזובמו הלודג תכרעמכ ,אבצה

 םהבש םיבר םירקמ םנשי ,הז ליגר בצמבש תויתייעבל רבעמ ."םיליגר" תורשכ יניינעב םידיפקמ

 הליכאב קפתסהל םיצלאנו ,ותוא םילבקמ םניא צ"דב רושיאב רשכ לכוא םישקבמה םילייח

 חרזאה תויוכזל הדוגאה לש היינפל איבה ףא הז גוסמ הרקמ .םיקפסמ יתלבו םייטרפ תורוקממ

 2 .התחדנ התריתע ךא ,לייחה םשב צ"גבל הרתע הדוגאהו ,ירפ הבינה אל היינפה .אבצה תויושרל

 םג לבא .יסקודותרואה שוריפה יפ-לע רשכ תויהל ךירצ אבצב חבטמה יכ תקולחמ ןיא ,ונתעדל

 אלה םילייחה לש ירפסמה ףקיהה .םייסקודותרוא אל םימרזב הרכה לש תויעב תוררועתמ אבצב

 תויהל םילוכי תיאבצה תרגסמב םייתדה םהיכרוצ בור יכ הדבועה ,הזמ רתויו ,םייסקודותרוא

 תיאבצה תונברה דסומ יכ השירד םיקידצמ םניא ,)ךפהה אלו( יסקודותרוא דסומ ידי לע םיקפוסמ

 םידעוימה םייאבצה םינקתמה יכ רורב תויהל ךירצ ,תאז םע דחי .םימרזה ןיב ילרטיינ היהי

 הארנ .םייסקודותרוא אל )תולייחלו( םילייחל םג ,םיאתמ םואיתב ,םיחותפ תויהל םיכירצ הליפתל

 תעדה לוקיש .הובגמ תויחנהב רשאמ םיימוקמ םידקפמ לש תושיגרב רתוי יולת בצמה תואיצמב יכ

 .םירתוימ םיכוכיח עונמל תנמ לע הלעמלמ החנומ תויהל ךירצ הזה ימוקמה

 םיווקל רבסהב טעמ ביחרהל יתיצרו ,דחוימב תונועט ןהילא םיסחייתמ ונאש תויגוסה ןמ םייתש

 ,םינימה ןיב םיסחיה םוחתב הכלהה ירוסיא ןיבו םישנל ןויווש ןיב חתמה :ונידי לע םיעצומה

 .תובישיה ירוחב סויג )יא(ל עגונב תמייקה תואיצמהו

ל"הצב םישנ לש בולישו ןויווש .1

 ,םישנ לש ןויוושה ךרע ןיב סחיה תלאש תא ררועמ אבצב םישנ אשונב חוכיוה יכ ריהבהל בושח

 םישנלו םירבגל תודרפנה תורגסמה לוטיבו םישנה בוליש – ןויוושה לש ותגשהל החיכש ךרד ןיבו

 לש ךרעב תגיוסמ יתלב הכימת לע תססובמ הז ןיינעב ונתדמע .ויתורוצ לכ לע יאבצה תורישב

 ללוכ ,םינוש םילוקיש יכ השגדה ידכ ךות ,אבצב תורישה תרגסמב ללוכ ,םוקמ לכב םישנל ןויווש

 דימת אלש ךכ לע עיבצהל םייושע ,םהייח חרוא לע רומשל תווצמ ירמוש לש םתוכז לש םילוקיש

 שי ,וז תפתושמ הדמע דצל .תוברועמ תויאבצ תורגסמבו תודיחיב םישנ בוליש לש ןורתפה ןוכנ

 דדחל יל בושח .אצומ תדוקנ לשו השיג לש דואמ םילודג םילדבה ,עבטה ךרדב ,וז הדוקנב וניניב

 .תפתושמה הנקסמה לא יתוא הליבוהש ךרדה לש תובכרומה תא ריהבהל ידכ ,םתוא

 

 לש ןיינע הנניא אבצב בולישל םישנ לש הפיאשה ,יתעדל ,יכ ריהבהל הצור ינא ,תישאר

 תועוצקמ לש דוחייו הרקוי ירחא ףודרל םישנ לש הנטק הצובק לש ןויסינ וא תוחגנתה ,היצקובורפ

 קחשמב םירבגה תא "חצנל" וא ,ישנה דוחייה תא שטשטל הפיאש הנניא וז .םידחוימ םייאבצ

 קבאמ אוה .תדה דגנ םישנ לש קבאמ ונניא אבצב בולישל םישנ לש קבאמה ,דחוימב .םהלש

 ,חוכ תלעפה לשו תוטלחה תלבק לש תומוקממ םישנ תרדה לש םייתטישו םיבכרומ םיסופד דגנ

 תיביטקפאה תלוכיה ןהל ןיא וב בצמו - "המינפ ךלמה תב דובכ" ובש בצמה תחצנהל ואיבהש

8746 צ"גב( לייחה םשב צ"גבל הרתע הדוגאה 2 /  חכונ .)20.4.92 םוימ ןיד-קספ ,םסרופ םרט( ל"הצ דגנ 'חאו רדנא 10
 אל - הריתעה תא רתייל רומאה ןפואב – אשונב תודוקפה ןכדעתהל תורומא םיישדוח ךות יכ אבצה תובייחתה
.הריתעה לש הפוגל צ"גב סנכנ



תופסונ תויגוס :יעיבר קרפ

192

ז הרודהמ
ינמ

 ,ת
בש

 ט
ת

ש
וני ,ג"ס

 3002 רא

 ,םימיוסמ תועוצקמב קוסעל וא ,דומלל םישנל ןתינ אל ,םינש ךשמב ,ךכ .ןלרוג תעיבקב ףתתשהל

 תוכזה ןמ ףא םישנ תרדה לש הדמע הטקננ תוכורא םינש ךשמ .םיטפשמ וא האופר ןוגכ

 םידסממה תכימתב התשענ וז הרדה .תוריחבב תופתתשה – היטרקומדב רתויב תיסיסבה תיטילופה

 שיא ןיא רבכ םויה יכ היאר אהו .םייתד םילוקיש לשב ,רקיעב אל ףאו ,קר אל לבא ,םייתדה

 .תוריחבב םישנ תופתתשה לע הרותה ןמ רוסיא שי יכ הנעטה תא הלעמ

 םירבגה ןמ תולפונ ןה ןיאש ךכב הרכהל ןקבאממ בושח קלח ,ןכל ,אוה ןתרדה דגנ םישנה קבאמ

 תולועפבו תוטלחהב ליעפ ןפואב ףתתשהל ןתוכזב םירבגמ תולפונ ןה ןיאש יאדוובו ,ןהירושיכב

 ךרדה רשאכ תוררועתמה תויתימאה תויעבה תא .ימואלה וא ישיאה – ןלרוג תעיבקל תועגונה

 תועצמאב אל לבא ,הנבה ךותמו תושיגר ךותמ רותפל שי – בוליש לש העיבת איה הרדהב קבאמל

 הרדהל שיש תוכלשהה לכ םע ,םהמ תורדומ םישנש הדימלו תוליעפ ימוחת שי ובש בצמה תחצנה

 תילכלכ תואמצע שוכרלו ,קשמהו הרבחה ייחב בלתשהל ןתלוכי לעו ,ימצעה ןייומיד לע וזה

 .תיתרבחו

 לשמל ,רבעב םישנ תרדהש ךכב םיריכמ םיבר םייתד םידסממ םג יכ ,ינשה דצה ןמ ,םג שיגדא

 אלא ,הרדה וא הדרפה לכל תפרוג הקדצה לש הנניא השיגה ,םויה .תקדצומ התייה אל ,הדימלמ

 תקתרמה הלאשל ןאכ סנכיהל הלוכי יניאו הצור יניא .םינוש םירשקה לש רתוי תלכשומ הניחב

 קר ןאכ םיקסוע ונא .תיתדה הליהקה ךותב םירבגו םישנ לש בוליש ןיבו ןויווש ןיב סחיה לש

 לש יפואה לשב םידחוימ םינייפאמ הב שיש – אבצה – תפתושמ תינידמ תכרעמב בולישל סחיב

 .תיברקה וז רקיעב ,התוליעפ

 ,תישאר :תובושח תונבות המכ תדמלמ םירחא תואבצב םישנ בוליש לע חוכיוה יחקלב תוננובתה

 רתוי תעבונ איה .םייתד םילוקישמ ,רקיעב וא ,קר תענומ הניא בולישל םירבג לש תודגנתהה

 תופדעה ,הנבמב בשחתהל םיכירצ אל רשאכ ןוכסיחו תוחונ ,לגרה ,תיעצבמ תוחונ ןוגכ םילוקישמ

 םירבג לש דוקפתה לע תפתושמ תוליעפ לש תועפשהב וא ,םישנ לשו םירבג לש תונוש תויפיצו

 ,ול שי .תיעצבמ תוליעפ לש תידוחיי תרגסמ קר וניא ,תובר תוצראב ,אבצה .דחאכ םישנ לשו

 .םישנאה לש םייחה ייוכיס לע המוצע העפשה ,ןבורב רשאמ רתוי ףא לארשיבו ,תובר תורבחב

 רתויב םייזכרמה םימרוגה ןיב םה ,התרגסמב ווטנש םיישונאה םירשקהו ,תיאבצה הריירקה

 ,)הריחב לש ןיינע אוה סויג ןבורבש( תורחא תוצראב םג .לארשיב םישנא לש תיתרבחה תועינב

 היהת םישנ ינפב ותריגס .וב תורחוב וא םירחובה הלאל בושחו ידוחיי םודיק לולסמ אוה אבצה

 .הקוסעתבו הרבחב ןתובלתשה ייוכיס תא ריבגהל ןהייוכיסל הרומח הכמ

 בורב םירבגמ ןהירושיכב תולפונ ןניא םישנ יכ הלעה םירחא תואבצב ןויסינה ,וזמ הרתי

 תועדב םחליהל הבוט ךרד ןכא אוה הזכ בוליש יכ םג חכוה .תוידוקיפהו תויעצבמה תויוליעפה

 עיגהל ןתלוכי תאו ןהלש תויונמדזהה ןויווש תא הבר הדימב רפשמ םישנ בוליש יכו ,תומודק

 קבאמהו ,בולישל םישנ לש קבאמה .תויחרזא תוכרעמבו אבצב תובישח ילעבו םיקפסמ םידיקפתל

 םישנ לש יביטקובורפ ןויסינ אלו ,הבושחו תיניצר העונת ,ןכל ,אוה ,בולישל יללכה יתרבחה
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 תותימאב ריכהל אבצה לש תונוכנה לע ,ןכ לע ,תכרבמ ינא .םייתרקוי תועוצקמב בלתשהל תודדוב

 תרבגהו ,תונשיה תוציחמה תרסה תארקל ,תיבויח המזוי ךותמו בוט ןוצר ךותמ ,לועפלו ,הלא

.ןהיטביה לכ לע ל"הצ לש תויוליעפב םישנ לש ןבוליש

 הנוכנה הדיחיה ךרדה יכ הנקסמה לא ץופקל הייטנה ינפמ ןאכ עירתהל הצור ינא ,ינש דצמ

 םילייחש ךכ ,"תירדגמ תוהז ןורוויע" לש תפרוג הפיכא איה רבעה לש הרדהה יסופדב לופיטל

 ינא .תירדגמה םתוהזב תובשחתה ללוכ רבדהש ילב ,םיישיאה םהירושיכ יפ-לע תודיחיל וגווסי

 הנכומתת אל ,בולישה תמגמב ףאו ,םישנ ןויוושב ןדואמו ןביל לכב תוכמותה םישנ ףא יכ הווקמ

 םעטמ )ןלהל – ולש רבסהה ירבדב( ןדמ ברה הלעמש םילוקישב הצמתמ וניא רבדהו .וזכש הדמעב

 ,רתויב םיידוסיו םיבושח םה םינימה ןיב םילדבה ;םינימה ןיב ךוכיח לע תויתכלהה תולבגהה

 ,םינימה ילדבה לש םיפיטואירטסה תא קזחי קרש ופוס ,םהמ םלעתיש ימ .םהמ םלעתהל רוסאו

.תלכשומו הריהז רתוי השיגב עונמל טלחהב היה ןתינש תויעב םע דדומתהל ץלאיי יכ ןכתייו

 םיגוסמ תויברק תולייחכ וא( תוסייטכ םישנ רישכהל םיצור אל יכ הנעטה תא ,לשמל ,וחק

 יכ יוצר אלש ןוויכמ .ביואה יבשב הנלופית םישנש הנכסה תא עונמל ןוצר שיש ינפמ ,)םירחא

 – בטומ ,םיווקל רבעמ תוליעפל רדגמ יפל םייברק םילייח וא םיסייט לש תוויצב לדבה היהי

 לכמ .תרחא וא ךכ הז ןועיטל סחייתהל רשפא .הלאכ םידיקפתל םישנ רישכהל אל – הליחתכלמ

 לוכי .חינז לדבה יל הארנ וניא אוה 3 .םינימה ןיב לדבה ףקשמה ,בושח תוינידמ ןועיט והז ,םוקמ

 םישנ יכ תורבתסהה םג ,המודב .םימיוסמ םייברק תועוצקממ םישנ תרדה קידצי אוהש תויהל

 םגו ימיטיגל לוקיש איה ,תוהמא הנייהתש ההובגה תוחיכשה לשב ,םיאולימב תוחפ תרשל הנלכות

 ולכויש יוכיסהש ,םישנאב תידוחייו תכשוממ תיעוצקמ הרשכה עיקשי אבצה יכ קדצומ .יטנוולר

 לופיט קידצמ טלחהב םישנ ןיבו םירבג ןיב יתצובקה לדבהה 4 .הובג ןמז ךרואל אבצל םורתל

 5 .דרפנ

 םיישק לש לוקישה םג םייק ,קיפסמ לקשמ םהל ןתינ יכ יתיאר אלש ,הלא םילוקישל רבעמ

 רבג לש תואצמיהה ,ונייהד( "דוחיי" לע םייתדה םירוסיאה לש םימעטה דחא .בוליש לש םידחוימ

 םיחתמ שי םינימה ןיבש ךכב הרכהה אוה )רוגס וא דדובמ םוקמב ,דבל ,םיאושנ אל השיאו

 לולע בוליש לבא .םירוסא ןימ יסחיל איבהל לוכי רוסא דוחיי .םתוינימב םירושקה ,םייעבט

 ןכתיי .יובש לייח לש ולרוגל רשאמ הייובש תלייח לש הלרוגל רתוי הבר תושיגר ונלצא היהת יכ איה החנהה 3
 ,תלייחה תא וסנאי םיבוש יכ ששחה םייק ,רקיעב ,לבא .תוריקחב דומעל התלוכי יבגל רתוי לודג ששח היהי יכ
 ןניא הלא םלוא ,תובושת תויהל תולוכי הלאה תונעטה לכל .ךכמ האצותכ יוצר יתלב ןוירהל סנכיהל הלולע וז יכו
 םיבוקעה םיעוריאב ב"גמ תלייח לש הנושארה העיצפל תוברועמה תובוגתה תא ,לשמל ,ואר .רחש תורסח תונעט
 .0002 רבמטפס זאמ םדמ
 ,םיאולימ תורישמ תוהמא רוטפל הביס םוש ןיא :םישנ יפלכ הילפה תפקשמ וזה הנעטה םצע יכ ןועטל ןתינ ןאכ 4
 ,ןכאו .םירבג ומכ ףקיה ותואב םיאולימב תרשל תונוכנ לע םותחל הנשרדית תידוחיי תיאבצ הרשכה ולביקש םישנו
 אלא .םיאולימ תורישל תווש תויובייחתה םג וב לולכל ודיפקה ל"הצב םישנל ןויווש לע ריהצהש ןוקיתה ימזוי
 תורבחה לכב תמייקו ,תדה ידי לע קר תבתכומ הניאש ,תינדרוט היגוס איה החפשמב םינימה ןיב הדובעה תקולחש
 םלעתהל רוסאש תיתדבוע תואיצמ הנניא איהש רורב אל םלוא ,תיביטמרונ הקדצה הל ןיאש ןכתיי .תויברעמה
 .האבה הרעהב םג וארו .הנממ
 .ההומת יל תיארנ תואושנ םישנ לש סויגה תוינידמב יוניש היהי אל יכ ,1002 טסוגואב ,ל"כטמרה לש העדוהה ןכל 5
 ןתינ ךיא – תד ילוקישב תובשחתה לש םימעטמ ךורא םיאולימ תורישל תוסיוגמ תויהל תואושנ םישנל רוסא ןכא םא
 ?ךשוממ םיאולימ תורישל ןהמ םיפצמ םהב תועוצקמל ןתרשכהבש הרידאה העקשהה תא קידצהל
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 םג בוליש 6 .תודיחי לש תיעצבמה תוליעיב לבחל םילולעה ,םיישגרו םייזיפ םיחתמ םג רוציל

 תודיחי .הלא לכ לשב םירצונה םיחתמה יגוסו סנוא ,תינימ הדרטה ןוגכ תויעבל לאיצנטופ רצוי

 קידצהל םילוכיה ,םיימיטיגל םילוקיש יל םיארנ הלא םג .הלאה םיישקה בורמ תורוטפ תוינימ-דח

 7 .םישנלו םירבגל )תווש ךא( תודרפנ תודיחי

 ,םימיוסמ תועוצקממ םישנ לש הרדה רסוח גישהל לכונ .טושפ אוה הזה לולכמל ןורתפה ,הרואכל

 .תועוצקמה לכב םישנלו םירבגל תודרפנ תודיחי תועצמאב ,בוליש לש תונכסה תעינמ םע דחי

 תויטסיקנט לש תודיחיו ,)םיווקל רבעמ לא הנחלשית אל ילואש( תוסייט לש תודיחי ונל הנייהת

 לכב םאה .ישעמ וניא אוה יכ ןכתייש אלא ,יתריצי ןורתפ והז .תולבוח לשו תוינללוצ לשו

 תרוסמב ךישמנ םאה – אל םאו ?הדיחי שייאל תולוכיה תודמעומ קיפסמ ונל שי הלאה תועוצקמה

?בולישה ךרדב תאז לכב ךלנ וא ,הרדהה

 ץורית ,םזגומ תואריהל תמאב לוכי םישנ לש ןבולישמ תוששחה ןמ לודג קלח יכ שיגדהל ךירצ

 לש ףוריצה יכ ,ןכל ,תויהל לוכי .ירדגמ סיסב לע קר אל םימייק םישנא ןיב םיחתמ .תונרמשל

 ןתינ .תיתטיש הרדה קידצמ וניא םוקמ לכמו ,דירומ וניאו הלעמ וניא םינימה ןיב םיחתמה יגוס

 לכב םילוקישה תא לוקשיש ,אבצה לש תונומאה וידיב הזה אשונה תא ריאשהל יואר יכ ןועטל

 .)טפשמה יתב תועצמאב הז גוסמ תויגוס תערכהל דגנתת ,שיגדהל שי ,וז הנקסמ םג( םתובכרומ

 רשפאל ןוצרה לשב תקדצומ םישנ תרדה םאה – ונינפבש היגוסה לא רוזחל ןתינ הז עקר לע

 ינא םירבדה חתפב ?הכלהה תווצממ גורחל ילב תויברק תודיחיב תרשל תווצמ ירמוש םילייחל

 הרדהל הז םעט יכ - דחאכ תויתדו תוינוליח - םישנ ידי לע תעמשומה הדמעמ גייתסהל הצור

 .יותיפ ינפב ודמעי אל םהש ידכ קר םישנ תרדה שורדל "תוכז" םירבגל ןיא ןכש ,לספיהל בייח

 ירמוש םילייחש קר אלא ,תויברק תודיחימ םישנ תרדה קידצמ וניא ,הז ןועיט יפל ,תדה שפוח

 ,תמלעתמ וז הנעט .תוברועמ ןניאש תודיחיב תוריש - לבקל ולכויו - ושרדי ,ךכב םיצורה ,תווצמ

 תרגסמבו םיטרפה תמרב - עצומה ןורתפה לש תואצותה ןמ ןהו תודגנתהה תוהממ ןה ,יתעדל

 אבש יפכ ,)ןהיתוהמא לשו( תולייח לש ןובלעלו סעכל םוקמ ןיא יכ הרובס םג ינא .הלוכ תיאבצה

 תודגנתה םהיפל ,תרושקתב תויואטבתהבו םינותיע תוכרעמל םיבתכמב 1002 ץיקב יוטיב ידיל

 .םתוא תותפל תוצור תוכירדמה וא תולייחה יכ םירובס םהש ךכמ תעבונ םייתדה םירוחבה

 םייתדה םילייחה םע תותרשמ ןה רשאכ ,ינימ חתמ וא ישוק תושיגרמ ןניא תולייחה יכ הדבועה

 הדבועה םג ,המודב .םתוא םיניבמ - םהינברו - םהש יפכ םייתדה םילייחה תובוחל תיטנוולר הניא

 הדבועל סחייל ךירצש תועמשמל תיטנוולר הניא ישוק ול ןיא יכ חוודמ םייתדה םילייחה ןמ קלחש

 .םילודג הכובמו ישוק םישיגרמ ,הדרפה לע וכנוחש ,םירחא םילייחש

 תקלסמ הניא ומצע תורישב םישנו םירבג ןיב הדרפהה יכו ,אליממ םימייק הלאה םיחתמה יכ ןועטל ןבומכ ןתינ 6
 םירוחב הלא דצב הלא םימחול תחא הדיחיב רשאכ חתפתהל םילולעה תויושיגרה יגוס לבא .ןוכנ ,ןבומכ ,הז .םתוא
 ןוצר וא םישרהל ןוצר לש ,האנק לשו תורחת לש תויעב ללוכ ,םיבכרומ םייזיפו םיישגר םיסחי םג םהיניב שיש תורוחבו
 םמיע םיאשונ תלייח לכו לייח לכ יכ הדבועה רשאמ רתוי דקפתל הדיחיה לש תלוכיה תא שבשל םילולע – ןנוגל דחוימ
 .םהיניב םיישיא ןיב םיסחי לש םיטביה םג םיבר םירקמב ללוכה ,תויושיגרו תושגר לש בכרומ ןעטמ
 םינפהל שי תינימה הדרטהה רוסיא תא .םישנהו םירבגה תא דירפהל וניא תינימ הדרטה לש היעבל ןורתפהש יאדו 7
 היילעל איבמ הרטשמב וא םייאבצ םיסיסבב םישנ לש יוביר יכ תוחיכומ תויארה ,ינש דצמ .תוברועמ תורבחב ףוכאלו
 המכסהב םישענ םניאש םהילע הקזחש ,תודוקפו םידקפמ ןיב ןימה יסחי תמרבו( תינימה הדרטהה תמרב הרורב
.)שממ הייפכ םהב ןיא םא ףא ,האלמ
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 ירוסיא תללוכ תיסקודותרואה תידוהיה הכלההש ךכ לע םישנ לש תוממוקתהה תא הניבמ ינא

 לוכי וזה תיביטמרונה תרגסמל ףתוש וניאש ימ .ןיאושינה ינפל תונבו םינב ןיב דוחייו הברק

 ינפב םירוחבה תא דימעהלמ ענמיהל ןתבוחלו ,םישנה תותיחנל יוטיב דוע קר וזה השירדב תוארל

 .םירבגל תותוחנכ ןתסיפתל עייסמה ,םישנ לש ילטנמורטסניא יומיד ךכב םיאור םיבר .םייותיפ

 ףא הקומע תקולחמ הנשי .תיתוכאלמ םיברל תיארנה הדרפה תרצוי םג םירוסיא לש וז תכרעמ

 תויזטנפ ,ךפהל ,תדדועמ קר איהש וא ,תועינצה תרבגהל תמרות ןכא וזכ הדרפה םא הלאשב

 העונתהו ,ותוא םייקל בושח .ןיינעה ןיממ יל הארנ וניא הזה חוכיוה לבא .ןימ יניינעב רתוי תועורפ

 םייח תרגסמ - הנמאה תניחבמ לבא .תקתרמ איה הדרפה ןיבו בוריע ןיב תיתדה תודהיה ךותב

 וזה תרגסמהש ,תיתד-םינפ הלאש םה םייתדה םירוסיאה - םיישפוחלו תווצמ ירמושל תפתושמ

 ,םייתד םימעטמ ,םימיוסמ תווצמ ירמוש לש תודגנתהה ,ןכל ,יתניחבמ .הדמע םהיבגל תטקונ הניא

 ילב ,הזככ ותוא לבקל ךירצש ןותנ איה ,םימיוסמ תוליעפ יגוסב םירבג ןיבו םישנ ןיב בולישל

 הזה רוסיאה - וילע לבוקמ הזה שוריפהש תווצמה רמוש יניעב .קדצומ אוה םאה הלאשל סנכיהל

 ילב אבצב לועפל הזכ םדאל רשפאל ,םיבצמה בורב - תוביוחמ יל שיו ,ותד תווצממ קלח אוה

 .ותד תווצמ לע רובעל

 רוסיא והז יכ תינורטפה העיבקהו ,וילע םילחה םירוסיאה ןמ ילש תומלעתה ,יתדה םדאה תניחבמ

 יכ הנקסמל עיגא יכ ןכתיי .תדה שפוח לש ןורקיעב הרומח העיגפ תווהמ ,הלפמו יטסינורכנא

 תדב וא ,לשמל ,הימגילופ תבייחמה תדב ריכהל תובייחתה חרכהב יל ןיא( תקדצומ וזה העיגפה

 תווצמה רמושמ ילש העיבתל הקדצהה ,לבא .)םייח ילעב תונברוק ףא וא ,םדא תונברוק הריתמה

 רשפתהל יתונוכנ לש הלאש )קר( וז ןיא .רתויב הקזח תויהל תבייח הווצמה תרימש לע רתווי יכ

 ,תד שפוחל ימצע ילש תוביוחמה םע תיניצר היעב אלא ,תווצמה ירמוש לש תויתדה תושירדה םע

.ןויוושל תוביוחמה םע שגנתמ אוה רשאכ

 תודרפנ תודיחיל ברועמ תורישל םידגנתמה תווצמה ירמוש תיינפה לש "ןורתפ"ה לש תואצותה םג

 ,"םיכר" םייתד וא םיינוליח לש תובלושמ תודיחי הנייהת יכ םיצור תמאב ונא םאה .תורומח ןה

 םיצור ונחנא םאה ?םירבגה תרהוט לע הנייהתש ,רתוי םידיפקמ תווצמ ירמוש לש תודיחי דצל

 דואמ תרהזנ יתייה ,ימצעלשכ ,ינא ?ידרחה ל"חנל תכלל רדסהה תובישי ירוחב תא ונידי ומב דדועל

 לע הערל עיפשהל הלולע איהש יל הארנ .הלאכ םיווק סיסב לע הקולחל איבהל הלולעה הטלחהמ

 8 .תויברק תודיחיב םישנ בולישל הריהזו תלכשומ השיג רשאמ רתוי הברה ל"הצ לש ויפוא

 ךותמ ךא ,תויברקה תודיחיב םישנ לש בולישל הפיאש תויהל ךירצ ןורתפה יכ יל הארנ ןכל

 ןכתיי .תווצמ ירמוש םילייח לצא ,םייח תוחרוא יוניש תייפכל וא ,תידגנ הרדהל ששחה םוצמצ

 תדחוימ הייעב תמייק הב( ןוירש תדיחי ןיב ןוגכ ,םינוש םיגוסמ תויברק תודיחי ןיב ןיחבהל ךירצש

 הברקה גוס תא תשרוד הניא תוליעפה ןהבש תודיחי ןיבל )םישנל םירבג ןיב קנטב "דוחיי" לש

 ,םייברקה תוליחה לכב הכרדה ידיקפתב םישנ תובלושמ םינש רבכ יכ ריכזהל ךירצ .הרוסאה

 יושע הזכ ךלהמב .ידרחה ל"חנה ידודגל וסייגתי םה יכ ועידוהש תורחא תובישי וא רדסה תובישי ילייח רבכ ויה ,ןכאו 8
 .הלודג הנכס םג וב תויהל הלולע לבא ,םיוסמ בויח תויהל



תופסונ תויגוס :יעיבר קרפ

592

ז הרודהמ
ינמ

 ,ת
בש

 ט
ת

ש
וני ,ג"ס

 3002 רא

 םיטרפ יכ יל הארנ .תוירשפא תועצה יטרפל ןאכ סנכיהל הצור יניא .היעב לכ ררוע אל רבדהו

 ןוויכמ ,בוש .וניוותהש םייללכה תונורקעה תרגסמב ,ומצע אבצה לש ותוכמסב תויהל םיכירצ הלא

 םא .טפשמ תיב לש תוטלחה לש המרב תערכומ תויהל הל בוט יכ רורב אל ,תבכרומ היגוסהש

 לש תדה שפוח תוברל ,םייטנוולרה םילוקישה תא ןיינע לש ופוגל לקש יכ חיכוהל לוכי אבצה

 בוט ,הלאככ םישנ לש הרדהו הילפה ,ךדיאמ ,הנניא ולש תוינידמה תרטמ יכו ,םייתדה םילייחה

 .ויניע תוארכ ימינפה והנבמ תא להנל אבצה לש ותוירחאל רכינ לקשמ ןתיי טפשמה תיבש

 לוטיב ידכ דע ,בוליש תבוטל הדמע טקונה ,ומצע אבצה ןמ תואבה תונורחאה תורהצהה עקר לע

 .תוברעתה ינפמ טפשמה יתב תרהזאב יד אל יכ תויהל לוכי ,םישנה ליח לש תדרפנה תרגסמה

 לש םתוכזל םג יואר לקשמ ןתמ ךותמו ,תוריהזב הלאה תויגוסה תא ןחבי ומצע אבצה יכ יואר

 ונילע שבשת אל תיטילופ תוניקת יכ בושח .םהייח חרוא תרימש ידכ ךות תרשל תווצמ ירמוש

 הז ןיינעב תועטומ תוטלחהש ינפמ ןוכנ רבדה רקיעב .ונלש יעוצקמהו יניינעה תעדה לוקיש תא

 רשאמ רתוי םישנ לש המצעהו ןויווש לש הבושחה הרטמב עוגפלו ,גנרמוב תעפות רוציל תולולע

 וז הדוקנב םג ."תירדגמ תוהז ןורוויע" לש תיחטש הדמע ץמאת אלש ,תלכשומו הריהז תולהנתה

9 .בושח דיקפת תיאבצה תונברל תויהל לוכי

תובישיה ידימלת סויג .2

 ונלוכי אל - רבדב םיעגונה לש המכסהב רותפל שי תוכובס תויעבש ןורקיעה לע םינומאש ימכ

 םיפתתשמה תילארשיה הרבחב םירזגמל םיכייש ונינש ןכש ,וז היעבל והשלכ ןורתפ עיצהל ונא

 היעב יהוז ,ףסונב .וז תופתתשהל תובישחו תועמשמ םינתונו ,ל"הצב תורישה לטנב אלמ ןפואב

.רורבהו יכרעה טביהה לע ףסונב ,םיבכרומ םייתכרעמ םיטביה הב שיש ,הטושפ אל תישעמ

 

 ענמיהל ונתוא איבהש ,הזה ןוכנה םעטה יכ קפס יל ןיאש דע ,ןועט הכ היהנ אשונהש אלא

 ופוסבש הדבועה ןמ יתבר הבזכא שי םיבר לצא יכ החוטב ינא .קפסמ וניא ,ונלשמ ןורתפ תעצהמ

 ונא ךכב .לט תדעו תוצלמהב תסנכב םינוידה לש בצמב ידיימ יוניש םיעיצמ ונניא רבד לש

 "תונטחס"לו תוטמתשהל ,סואימל למסכ רוביצה ןמ לודג קלח יניעב הארנש ךילהתל "די םינתונ"

 קקוחל וא תודקירב לע תולעל האירק ונתצלמהב ןיא ,ןכא .םידרח םניאשו םידרח ןיב םיסחיבש

 דואמ םיקוחר ונא יכ שיגדהל יל בושח לבא .תובישיה ידימלת לכל ידיימו יללכ סויג תבוח רתלאל

 לש ופוסב ,איבהל לוכיש ידיחיה יארחאה לולסמה איה ונתצלמה ,יתעדל .םייקה בצמל המכסהמ

 ףירחת קר ,תיתרהצהה המרב רתוי תקפסמו רתוי תיטנטילימ ,תרחא הצלמה לכ .ןוכנ ןורתפל ,רבד

.םיאצמנ ונא וכותבש דוכלמה תא

 םילייחה ןמ קלח לש תחנה רסוח םע בולישה תוינידמ בושיי לש היעבהו ,םישנה ליח לש ולוטיב גגחנ 1002 טסוגואב 9
 ,האצות םיגישמ םניא םייתפש םעונבו תורוגס תובישיב ורמאנש םירבד ,ללכ ךרדב ומכ .ץרפתהל המייא םהינברו םייתדה
 יאש לבח .ירפ םיבינמ ,ללכב תרשל אל ףא וא ,תומיוסמ תודיחיב תרשל אל הארוה ולבקי םייתד םילייח יכ םימויא לבא
 תוברתה .םימוטמיטלואו םימויא לש היולג תקולחמל תוכפוה הלאה תויגוסהש ינפל ןונכתהו הבשחמה תא תושעל רשפא
.וזה הנמאה תאצוי הדגנ תיטילופה תואיצמה ןמ קלח איה תואצותל םיאיבמ ץחל וא חוכ קר היפלש
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 לש קר הניא ל"הצל סויגב לטנ ןויווש לש היעבה ,ונייצש יפכ .םיירסומה תונורקעה ןמ ליחתנ

 ירחא םג .סויגה ליגב תורענהו םירענה רוזחממ תיצחמ קר אבצל סייגתמ םויכ .תובישיה ירוחב

 םידרחה לכו 01 )המצע ינפב תדבכנ היגוס( ימואל תוריש אל ףא םיתרשמ םניאש םיברעה לכ יוכינ

 ימעטמ םירוטפ םהל ןיא רשאו ,אבצב םיתרשמ םניאש הלאכ לש הבושח הצובק שי ןיידע –

 ךרדב חרכהב אל – ימואלה לטנה תקולחב ןויווש לש אשונה .םירחא םיישיא םימעט וא תואירב

 תורמל .תובישיה ידימלת סויג לש "םח"ה אשונה רשאמ רתוי הברה בחר אוה - יאבצ תורש לש

 טעמכ ןפואב המלש הצובקל ןתינ הז הרקמב רוטפה ןכש ,תדבכנ הלאש טלחהב ןאכ שי ,תאז

 .תקדצומ ירוביצה ןוידה זכרמב תאצמנ היגוסה יכ הדבועה .ףרוג

 םילבקמ ,םתריחב יפל ,םיידרחה תובישיה ידימלת ובש םייקה בצמל הקדצה םוש ןיא ,ייניעב

 שרדנ הזכ רוטפ םאה תקתרמה הלאשל סנכיהלמ הרוטפ ינא .יאבצ תורשמ ,רוטפ םצעבו ,הייחד

 ינא ,ינש דצמ 11 .תילילש איה ךכ לע הבושתה יכ החינמ ינא .תידוהיה הכלהה יפ-לע רתומ ףא וא

 תוקחרתהל םג איבי יכו ,יתבר תורקפתהל איבי אבצל סויג יכ םידרחה לש םששח תא תדבכמ

 לארשי תנידמ יכו ,שממ לש ששח והז יכ הרובס ינא .םתליהק לש םייחה ךרדמ םיריעצה לש

 יגיהנמ לש ןוצרל דובכ תשחור ינא .הנעמ ול ונתיש םייתריצי תונורתפ אוצמלו ,וב בשחתהל הכירצ

 .הרותל תותע תשדקה לש תובישחה תאו ,הרותה דומיל תובישח תא שיגדהל תידרחה הליהקה

 דע ,המלש הרשמב הרות דמולל ךופהי ידרח ריעצ לכש רתיה וא הבוח הלוע אל ךכמש אלא

 ינוחטיבהו ילכלכה ,יתרבחה לטנב ףתתשהל םידרחה םיריעצה לש םתבוח לש יללכ לוטיב ידכ

 הזה ידוחייה קוסיעה רשאכ רתוי דוע םמוקמ היהנ םייקה בצמה יכ ןבומ .םייח םה הב הרבחה לש

 דוכלמה .הנידמה םעטמ דוסבסל רוקמ םג אלא ,יאבצ תורישמ רוטפל הליע קר וניא הרות דומילב

 םתרות" ןחבמב םידמוע םידימלתהש ךכב הנתומ תורישמ רוטפהש ךכ לשב רתוי ףא רומח היהנ

 .םתחפשמ תסנרפלו םתסנרפל רחא קוסיע םהל אוצמל אלש ץירמת םהל ןתינ ךכבו ,"םתונמוא

 תלבוסה ,"םידמול תרבח" התייהנ )תיזנכשאה רקיעב( תידרחה הרבחהש ךכל םרות הזה רדסהה

 תקזחתמ ררועמ הזה בצמהש תוממוקתהה .היח איה הב תיללכה הרבחה ןמ קותינמו ינועמ

 ,תרכינה םתעפשהו ,לארשיב םייטילופה םייחב םידרחה לש תרבוגהו הלודגה תוברועמה רואל

 ילארשיה רוביצה לש ירוביצה םויה רדס תא תועבוקה תוטלחה לעו תולשממ לע ,הלדגו תכלוהה

 .ותוללכב

 קפס ןיא .ץצופתהל הלולעה ץפנ רמוח תיבח תניחבב אוהו ,ירסומ אל אוה םייקה בצמה ,הרצקב

 קמועל םגו ,לארשיב םיישפוחו םידרח ןיב ,םצעתמו ךלוהה ,קומעה בוטיקל "םרות" בצמה יכ

 ףוחדו יזכרמ דוסי תויהל ךירצ הזה "שקומ"ה לש ןוכנה וקוריפ .םירוביצה ןיב תידדהה האנשה

.לארשיב ירוביצה םויה רדס לע

  

 ןעמלו רפס יתבב תובדנתה( דבלב יברעה רזגמה תבוטל םיברעה ידי לע השעיתו היה – ימואל תורישל תובדנתה 01
 םרגיהל התייה הלולעש תושגנתה ,)תיניטסלפ לומ תילארשי( תוהז יביכרמ ןיב תושגנתה לכ הב ןיא – )לשמל ,הליהקה
.ללכ תישענ אל וז ןיעמ תובדנתה – תאז לכבו .לשמל ,יאבצ תוריש תרגסמב
 לש ותדמע ףא וזו ,תיתד תועמשמ תלעב הבוח יאבצה תורישב תואור תיתדה תונויצב חתפמ תוצובק ,ןכאו 11
 .יביטברסנוקה םרזה
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 לש הלא ןוגכ תומזויל ףרטצהל הלוכי תיארחא תוגיהנמ יכ הרובס יניא ,הלאה םירבדה תורמל

 אלמ סויג תובייחמה ,41–ה תסנכב קרב דוהא עיצהש הקיקחה תומזויל וא ,"תוררועתה" תעונת

 הלאשה .םהידומילב ךישמהל ושרויש םייוליע לש ןטק רפסמ טעמל ,םידרח םיריעצ לש ידיימו

 תקולחל עיגהל ןוצרה ןיב חתמבו ,ורצונש םיבכרומה םיאנתב ,תישאר :הלופכ איה ונינפב תדמועה

 רדסהה והמ ,םידחוימה ויכרע לע ידרחה םייחה חרוא תויכשמה תא חיטבהל םגו תקדוצ לטנ

 לא – היהיש לככ יוצר יתלב – םייקה בצמה ןמ עיגהל לכונ ךיא ,תינש ?לארשיל ןוכנה

 תויחרזאה תוכרעמה לשו םידרחה לש הבוטו תיתגרדה תולגתסה רשפאתש הרוצב ,יוצרה בצמה

 יתשל תובושתה תא ןובשחב תחקל תוכירצ ונלש תולהנתהה יכרד ?םיבייחתמה םייונישל תויאבצהו

.וידחי תולאשה

 ךירצ יכ קפס יל ןיא .םייפיצפס םירדסה אלל ,םיחנמ תונורקע יל שי ,יוצרה רדסהה תמרב

 לש תופתתשהה ובו ,תקדוצ היהת תילארשיה הרבחה ירבח ןיב לטנה תקולח ובש בצמל ףואשל

 ידרחה םייחה חרוא רומיש רשפאל ןוצרהש אלא .האלמ היהת הרבחה ייחב תידרחה הליהקה ינב

 ןויווש ,םישנו םירבג יסחי יבגל ומכ ,ןאכ םג ."הנגה" לשו הדרפה לש הבר הדימ בייחל ךישמי

 .יופכו ללוכ בוליש לש ךרדב תויהל ךירצ אל

 וכישמי הנידמה תנגה לש לטנהו אבצב תורישה ,ןיעל הארנה דיתעבו ,לארשיב םייקה בצמב

 היהי ןתינ ןמז ךרואל יכ הרובס יניא ,ךכיפל .לארשיב םייחה תייווהב םייזכרמ םיביכרמ תויהל

 ףרוג ןפואב ,םידרחה םיריעצה תא רטופ הבישיב דומיל לש םייח חרוא ויפל בצמב ךישמהל

 דומיל לש םייח חרואב רחובש ימ םג ,ןורקיעב ,יכ ןאכמ הלוע .הז לטנב תופתתשהמ ,ךשמתמו

 לוקשל טלחהב ןתינ .תויאבצ תורגסמב ללוכ ,ימואל תוריש לש הבוחל ףופכ תויהל ךירצ הרות

 הלולע םהידומילמ תיקלח וא תינמז תורדעיה םהיבגלש ,דומילב םינייטצמל תורישמ אלמ רוטפ

 יוליע בשחנש ימל האיכ ,רתויב םצמוצמ תויהל בייח הלא לש םרפסמש אלא .םתלוכיב לבחל

 השעית "םידמול"ה תצובקב ללכיהל יאכז םיריעצה ןמ ימ הטלחהה ,עבטה ךרדב 21 .דחוימב לודג

 לש םניד תויהל ךירצ המ איה תיזכרמה הלאשה .המצע הליהקה לש םיכמסומה םינברה ידיב

.םירחאה

 תויושר ידי לעו תויתדה תוליהקה יגיהנמ ידי לע וידחי ןחביהל תוכירצ ןורתפה יכרד ,תיללכ

 הרוצב םג ןוחבל ךירצ .ןאכ םג םימישי תויהל םילוכי רדסה תובישי ןוגכ תונורתפ .הנידמהו אבצה

 םיבר תונורתי שיש תורמל .תודחוימ תודיחי תמועל תובלושמ תודיחי לש הלאשה תא תלכשומ

 דוע לכ ,תובלושמ תודיחיב םיבושח תונורתי םג שי ,תודחוימ תודיחיל םייחה תוחרוא תניחבמ

 .יאבצה תורישב םג םהייח חרוא תרימש םהל רשפאתש ,םידרח לש תיטירק הסמ ןהב רמשית

 הזכ תוריש יכ חינהל הביס ןיאו ,תוצובקה ןיב ידדהה דובכה תא ריבגהל ףתושמ תוריש ומכ ןיא

 םהייח חרוא לע רומשל םתייטנבו םיריעצב עגפי – םידרח לש תיטירק הסמ ,רומאכ ,וב שי םא –

 .תודחוימ תודיחיב תוריש רשאמ רתוי

.האושה רחאל ,תובישיה םלוע תא םקשל התייה תובישיה ידימלתל רוטפה לש תיסיסבה ותילכת יכ םג רוכזל שי 21
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 תויזיפה תויתשתה תא בטיה ןיכהל דואמ בושח .םיידרחה םילייחה לש תיתגרדה הטילק תשרדנ

 םג בושחו .תורשכ ירודיסו שרדמ יתבו תסנכ יתב ללוכ ,םיידרחה םילייחה תטילקל תושרדנה

 םידקפמ םהל רישכהל ,ןבומכ ,ףידע .םהייח חרואל דובכ ילעב ויהיש םידקפמ םהל רישכהל

 דועיס וא חופיט וא הארוה תודובעב ןוגכ ימואל תוריש ירשקה חתפל בושח ,ליבקמב .םיידרח

 רשפאל היושעה תרגסמב םהלש ימואלה תורישה תבוח תא אלמל םידרח םיריעצל ורשפאיש –

 .ולגרוה םהלש הליהקה ייחל רתוי הבורקה תרגסמב םייחו ,םהידומילב רתוי הבר תויכשמה םהל

 ,םיתרשמ םניאש םיימואל-םייתד וא םיינוליח תורוחבו םירוחב יבגל םג םיבושח הלאכ םירשקה

 ,םינושה םהיגוסל ,ימואל תוריש ירדסהש תועט וז היהת לבא .שממ יאבצ תוריש ,והשלכ םעטמ

 .יאבצה תורישה תבוח תא ,םיידרחה םיריעצה יבגל ,לילכ ופילחי

 םהידימלתל תתל וברסיו ועצויש םירדסהב ןומיא ונתי אל תוידרחה תוליהקה יגיהנמ םא היהי המו

 הלאכ תוביסנב .ןוכנ וא ליעי אוה סויגה תבוח תפיכא קשנ יכ רורב אל ,זא םג ?תרשל רושיא

 יכ אוה ןורקיעה ,אליממ .םירחא םידעצ לוקשל היהי ךירצ – )הנשממתת אל יכ דואמ הווקמ ינאש(

 יטילופה םחוכ ןיבו לארשיב םייחה ילטנב םידרחה לש תופתושה תדימ ןיב ןוכנ סחי תויהל ךירצ

 יתבל םיידרח סויג ינברס לש םיפלאו תואמ וסנכויש ינפל .םיירוביצ םיביצקתמ םתאנה תדימו

 לע בושחל ןתינ ,לשמל .הנידמה ןיבו םהיניב םיסחיה תיינבהל תורחא םיכרד ןוחבל יאדכ – אלכ

 רשפאמ וניאש םייח חרואב רחביש ימ .תובישיב םידומילב הנידמה תכימת לש יתגרדה םוצמצ

 היהי ךירצ ,ליבקמב .הנידמה ןמ הכימתל תוכזל לכוי אל – ומע בשייתמ וניאו אבצב תוריש

 טוקנל םיכישממש תוליהק ירבח לש תיטילופ תופתתשהל תוכזה ףקיה לש הלאשה לע םג בושחל

 ילב הזכ תוריש ורשפאיש םירודיסה ושעייש תורמל ,יאבצ תורישב תופתתשה דגנ תרהצומ הדמעב

 םיימש ידסח לע קר ךמוסש ימ יכ רורב אל .םהלש תוימיטיגל תויוביוחמב וא םתוהזב עוגפל

 תומחלמה לש הקדצהה תדימ לע הטלחהה תא .םחליהל םירחא םיחלושה הלא ןיב תויהל ךירצ

 .ןריחמ תא ,םהידלי ייחב וא ,םהייחב םלשל םילולעה הלא תושעל םיכירצ

 לש )תומכסומ ךא ,תורפושמ ילוא( תוצלמה לש בוצק ןמזל הקיקח לש ןורתפה ייניעב ףידע ,ןכל

 ,ימואלו יאבצ תורישב םידרח בוליש לש יתגרדהה ךילהתה תא עינהל ליחתהל תנמ לע ,לט תדעו

 לע רתוי דוע דיבכי ןכלו ,היעבה ףקיה תא לידגי קר ווק סוטטסה .ווק סוטטסה תרימש ינפ לע

 ,יתכרעהל .וישכע הבוח סויגל קזב תקיקח לע ףידע ווק סוטטסה ,ינש דצמ .התוא רותפל תלוכיה

 דצמ ןיינעו הטילק תויתשת רדעה לשב ןהו םידרחה תודגנתה לשב ןה ,ידיימ סויגל איבת אל וז

 ידי לע שרדית םא .םידדצה לש תודמעה תחשקהלו – קוחה יוזיבל קר איבת וזכ הקיקח .אבצה

 תוארל השק .תיטילופה תכרעמה ןיבו וניב תיתיזח תושגנתה בוש רוציל הלולע איה ,טפשמה תיב

 .םקוח םחל ןה הלאכ תויושגנתה רשא ,םייטילופ םינקסעמ ץוח ,הזכ דעצמ חיוורי ימ
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ד"סב

ןדמ בקעי - רבסה ירבד

 לש םתלוכיב רקיעב םיקסוע םה .םמצע דעב םירבדמ הז ךמסמב םיפיעסה בור ,ימעטל םג .1

 םהבו וכנחתנ םהילעש םיכרעה םע תויחלו ךישמהל תרוסמה רמוש לייחהו תווצמה רמוש לייחה

 םע ,םירישיה םהידקפמ םע םהיסחיב ךבתסהל אלב ,יאבצה םתוריש תרגסמב םג םינימאמ םה

 ולא םע וא תובותכה ל''כטמה תודוקפ םעו םיהובגה םיגרדה ידי-לע םהילע תולטומה תומישמה

 םדא ינבכ םייסיסבה םהיכרוצ לע רתוול ךרוצה אלב ןכו ,'הפ לעבש הרות'כ ל''הצב תוגוהנה

.םילייחכו

 לש ותרקוי .ישאר יאבצ ברכ ןרוג המלש ברה תא ןוירוג ןב דוד הנימ ל''הצ לש ותמקה םע

 םע דובכב דדומתהל תווצמה רמוש לייחל ורשפא ולש הברה היישעה תלוכיו ותופיקת ,ןרוג ברה

 םילייחה ןיב תווצמה ירמוש רפסמש תורמל ,תאזו ,הערל בצמה הנתשה זאמ ךא .ונרכזהש םיישקה

 לוכאל לשובמ ןוזמ םהל ןיא םהבש םיבצמל םיעלקנ םיבר םילייח .דאמ לדג םידקפמה ןיבו

 םתיבל עיגהל םילוכי םניאש וא ,)חבטמב תישפוח דיב גהונה דחא לייחב יד ובש ,בצומב ןוגכ(

 ורשפתי אסיג ךדיאמ .דועו דועו ישש םויב םהיכרצב בשחתמ יתלבו רחואמ רורחש בקע תבשל

 לע םג ןירקהל הלולע תיתד הניחבמ 'םתריבש'ו ,ץחלהו הקוצמה תמחמ םהיכרע לע םירחא םיבר

 .םתוא םיבבוסה ראש לשו םהירוה לש ,םמצע םהלש םביל תניגמל םכרד ךשמהב םהייח תוחרוא

 ,'הבושתב הרזח'ה ןוויכל ל''הצב ועפשוי אל םינוליח םירענש ,ךכל שיגר הכ היהש ,ל''הצב ךוניחה

.הדימ התואב ינשה ןוויכל שיגר תויהל בייח

 ויתולועפ .ליעל תרכזנה ןמ הרומח היעבל ומרג תיאבצה תונברה לש התיישע תלוכיו הנרק תדירי

 הנגהו שפנ חוקיפ לש רורבה םוחתב םניאש םיאשונל םג תובר םימעפ סרפתהל ולחה ל''הצ לש

 םע םואיתהשכו ,וילאמ ןבומה רבד וניא ,תבשב ןתיישע רתיה ,ולא תולועפ .היחרזאו הנידמה לע

 רמוש דקפמה וא לייחה לולע ,רסחב םיקול תיתכלהה התמוק רועישו תישארה תיאבצה תונברה

 החטבא תומישמ ןה ולאכ תולועפל תוירשפא תומגוד .תירשפא יתלב המליד ינפב דומעל תווצמה

 תא ןווכמ להנימהו ,תקולחמב םייונשה םיחטש לע תונבל םיצור וללהש תעב ע''שיב םיברע לע

 םחתופל חרכה ןיאש ,יוליב תומוקמ לע החטבא .תותבשל אקווד תורורב תוביסמ םהיתולועפ

 .'דכו תונוש תונידמ םע םירשק קודיה ךרוצל ל''וחב תושענה תולועפ ,תבשב אקווד

 דחמ ל''הצב השענה לע תיאבצה תונברה לש התעפשה תלוכיו הנרק תדיריש ,דשחל םיילגר שיש ,הארנ

 םייטילופ םימרוגש ,ךכל תורושק ,אסיג ךדיאמ תווצמה רמוש לייחה יניעב התוכמס חוכ תדיריו ,אסיג

 ןוחטיבה ירש לש םדי ףאש ,ןכתיי .ותווצ ישנאו ישארה יאבצה ברה לש ויונימ תלאשב שוחבל ולחה

 ידכ ,לוכה תושעל ךרוצ ונתעדל שי .הזה לעמה ןמ הייקנ דימת התייה אל ןורחאה רודב םינושה

 םרוג .רז לוקיש לכמ הרוהט ךרדבו םירבד לש םפוגל ונחביי ,ונילעהש תויגוסל םירושקה םילוקישהש

 םידיקפתב ל''הצב לבוקמכ אלו םלש רוד ימיכ תכרעמה שארב דחא םדא תרתוה היה ךכב רושקה ףסונ

 ,םיבוט תוחוכ לש םתאיציו היקרוע תודייתסה ,תכרעמה לש התונבאתה - יופצכ התייה האצותה .םירחא

.וז תועט לע רוזחי אל ל''הצש ,םיווקמ ונא .תכרעמל ץוחמ לא ,םדיקפתב םלש רוד ימיכ ומדוק אלש

 םיבר םירבד הבוטל תרכינ הדימב ונתשה סופדלו הנורחא הכירעל ונירבד תריסמ םדוק דוע

 אלש םושמ ,ונירבד תא ונקחמ אל ,תאז םע .בל לכב ךכ לע םיכרבמ ונאו ,םינודינה םימוחתב
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 אלו ,הנורחאה הפוקתל דע םלש רוד ימיכ ל"הצב ררשש םוגעה בצמה ןמ םלעתהל ,ונתעדל ןתינ

.הנשיי אל ,היהש המש ידכ ,לוכה תושעל שיו ,ללכב דע

 תיאבצ תונבר תמקה םע הנרתפית ולא םיאשונב תוכורכה תויעבה לכש ,בושחל הילשא וז אהת

 ץמאמו בוט ןוצר שרוד רבדהו ,תויעב לש ןפוגל םג ןנורתפ לע תעדה תא תתל ךרוצ שי .הקזח

 ,תאז תושעל הבוט תונמדזה םה ולא םימיו ,תיאבצה תונברה לש שדחמ התמקה ךא .לק וניאש

 .ונתעדל ,ןוכנה ןווכב ינויח דעצ איה

 ודיצמ קר ןהילא הלע ךא ,תורתוכל הנורחאל הלעש ,ףסונ שיגר אשונב רובידה תא ביחרנ .2

 .וריחמ שגדוה אלו ,ושגדוה ויתולעמ .דחאה

 .יאבצה ךרעמב ךלוהו רבוגה ןבולישו ,תורענ ינפב הדשה תועוצקמ תחיתפ אשונב אוה רבודמה

 .השיאה תויוכז ןויווש תכרעמב בושח ךבדנ אטבמ אוהו ,רורב ויכמות יניעב הז שודיח לש ונורתי

 ,יתעדל םהש ,םינימה ןיב דובכ ןויוושו תויוכז ןויווש ןיב יללכה רשקה לע יתעד תא ןאכ עיבא אל

 רדס יעבוק ,יתעדל .םינימה ןיב העפוהו שובל ,םידיקפת ןויווש ןיבל ,םתומכ ןיאמ םיבושח םיכרע

 ואציו ,'םינויווש'ה ינש ןיבש לדבהל םתעד תא יד ונתנ אל תילארשיה הרבחב ירוביצה םויה

 ויתובוח לעו ויתויוכז לע ןויד לש וז תרגסמב יתנוטק .םהיניב תוהז לש דואמ תיעטומ החנהמ

 עגונב קר זכרתאו ,'םינויווש'ה לש וז תרעצמ תבורעתב ןודלמ ,ל''הצב תווצמה רמוש לייחה לש

 .תווצמה רמוש לייחה לש ויכרעו וייח תוחרוא לע םידיקפתה ןויוושל המגמה תעפשה ,ונניינעל

 אסיג דחמ תווצמה רמוש לייחהש םיירשפא יתלבה םיבצמל תובר ינמ תודדוב תומגוד ןאכ איבא

 דומעיש יאדוול בורק ףאו ,לולע אסיג ךדיאמ אבצה לש תורחאהו תויעצבמה תודוקפה רמושו

.השדחה תוינידמה תגהנה רחאל םהינפל

 הנבמב אוה רבודמה םא ןיב םירומחה םירוסיאה ןמ אוה השיאל רבג ןיב דוחיי רוסיא .א

 םע ףא םייק הז רוסיא .וב םייוצמ םירחא םישנא ןיאש חותפ חטשב רבודמה םא ןיבו רוגס

 הרימש תודמעב ,םויה רבכ .םירבג ינש םוקמב םנשי םא ףא םימיוסמ םיבצמבו ,םישנ יתש

 לשב םירצונ - תיעצבמ הקוסעתבו םינומיא תרגסמב הדשב הליל תנשב ,תיפצת תודמעבו

.תווצמה רמוש לייחל םיירשפא יתלב םיבצמ השדחה תוינידמה

 המשנהבו השיבחב םיפתושמ םינומיא ,סוחדה עיינתמ חתותב םיפוג ןיב ענמנ יתלב ךוכיח .ב

 םירומח םיבצמ רוציל םילולעו םירצוי םיבר םירבד דועו םיעוצפ תביחס תועסמ ,הפל הפמ

 .ל''נה ןמ םינומ תרשע

 םה ףא םירצוי ,םהל יארחא דחא דצש ךכב ידו ,םינימה תבורעת תעב שאר תולק יבצמ .ג

 רבכש םימידקת טרפל ידכמ לודג באכהו ,תווצמה רמוש לייחה יפלכ םיירשפא יתלב םיבצמ

.ןאכ ןהב ונעגנ אלש ,םירחא ךוכיח ימוחת דועמ תובר תומגוד דוע ןנשיו .ורק

 םיניינועמ םהש תודיחיב תווצמה ירמוש לש םתוריש תא ליבגהל תעדה לע ללכ תולעהל ןיא

 תוריש היהי הבש הקלחמ תונב תותרשמ הבש הדיחיב םיקהל ,ונתעדל ןתינ רתויה לכל .ןהב תרשל

 .דבלב םינב לש הנייהת תוקלחמה ראש .תונבו םינב לש ברועמ
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 ןוכסיחל איבהלו ולעייל ידכ ל''הצב םדאה חוכ תבצמ תא םצמצל שיש הטלחהה רחאל .3

 תותרשמהש ,ימואלה תורישה לש תיסחיה תובישחה לש הלקשמ תא תולעהל שיש ןכתיי ,וביצקתב

 ימוחתב רקיעב ,תילארשיה הרבחה לש הירבש יופירב ףילחת ןהל ןיא םהבש םימוחתב תוקסוע וב

 ,הזמ הלעמל ףאו ,םיקשונכ ולא םימוחת תוארל ,קדצבו ,לבוקמ םויה .החוורהו תואירבה ,ךוניחה

 ןמ .תושפוח טעמ םעו ךורא ,השק תורישב רבודמ ללכ ךרדב .הנסוחבו המואה לש הנוחטיבב

 תויוכזלו לומגתל ליבקמבו ,םאתהב ימואלה תורישב תותרשמה תונבה תא למגתל ונתעדל יוארה

 תולוכי תווצמ תורמוש תונב אקוודש הדבועה ,אסיג ךדיאמ .ל''הצב תותרשמה תולייח ול תוכוזש

 תויורשפא םוצמצ לשב ןה ,ינוליחה רוביצה לש קדצומ אל חופיק תרצוי ימואל תורישב תרשל

 תונב רדעה לשב םיחפקתמ ולש ךוניחה תודסומש הדבועה לשב ןהו ויתונבל תונתינה תורישה

 הז תוריש חותפל ונתעדל שי ,ל''נכ ל''הצב םדאה חוכ תבצמ םוצמצ לשבו ,ןכל .וב תותרשמה

.םינבה ינפב םג ךרוצה ירקמבו ,תונבה לכ ינפב

 יאבצה דוקה - "ל"הצ חור" תא תונשל הטלחהה תא ונתעצהל ןושארה ףיעסב הכרבב ונמדיק .4

 היטרקומדל ,הנידמל תונמאנה תאו ,תוערה ,תויעוצקמה יכרע תא דואמ ונמזב שיגדה דוקה .יתאה

 ,יתאה דוקב יוניש עצוב ,הנורחאל .רתויב םיבושח ורתונו ויה ולא םיכרע .ויתויוכזלו םדאה דובכלו

 ריחמ לכב ןגהל ותוביוחמ תא תדדחמ וז תפסות .ידוהיה םעה תנידמ אבצ אוה ל"הצ יכ ריהבהש

 לכב ידוהי לכל ותוביוחמ לעו ,תומדא ילע הדיחיה וצראב ידוהיה םעה לש ומויק לע יאנת אלבו

 .םתובישח רדס יפל ליעל ורכזוהש םיכרעה גורד לע סומלופל ולא םיפדב םוקמ ןיא .אהיש םוקמ

 אל .הווש יוטיב ידיל וב אובל םיכירצ םיבושחה םיכרעהו ,םעה לכ אבצ לש אוה יתאה דוקה

.םתובישח רדס רבדב הדמע טוקנל לוכי וניא אוהש תמחמ אלא ,םיווש םהש תמחמ

.םביחרהל ךרוצ וניאר אלו ,םמצע דעב םירבדמ םיפיעסה ראש .5
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הנידמו תד יאשונב תיטפשמ הרדסה :ישימח קרפ
העצהה

 ביצי דחי םויק רשפאל הרטמב ,םידדצה ינשל םיבאוכ םירותיו לע תוססובמ הנמאה תומכסה  .1

 ידדה ןומא םיבייחמ ולא םירותיו .תחא תימואל תרגסמב ,םיישפוחהו תווצמה ירמוש לש

 הנמאב עגפת ןוזיאה תרפה .הנמאה יביכרממ קלחב םידדצ-דח םייוניש תעינמו ,םידדצה ןיב

 .הלוכ

 ןוזיאה לש ותובישח תשגדהש יוארה ןמ .הנמאה ירדסה תא הקיקחב ןגעל שי ,וז הביסמ  .2

 .הקיקחה תא החנת אשונ לכב הנמאב םייקה ימינפה

 תא וז תואיצומ ןניאש – תויורשפא רפסמ תומייק .תמיוסמ הקיקח תנוכתמ לע םיצילממ ונניא  .3

 הקיקחל "דוסיה יקוחב רומאה ףא לע" תקספ לש תפסות ;הנידמו תד :דוסי קוח :לשמל .וז

 םירדסהה תא םתלוחתמ האיצומה ,םמצע םימייקה דוסיה יקוחל הקספ תפסות ;תעצומה

.הנמאב םיעצומה

 ינונגנמ תרכבמ - םינושה םיאשונב םיינטרפה הירדסהמ תלפונ הניא התובישחש – הנמאה חור  .4

 טפשמה תיב .טפשמ יתבב ןתניהל בייחו ןתינש גוסה ןמ ,תוערכה ינפ לע תומכסהו ןתמו אשמ

 ונאש הנמאה .םידדצה ינש ןיב שטינה חוכיוב דחא דצל הטונכ ,קדצב אלש וא קדצב ,רייטצמ

 הטונכ דחא דצ ידי-לע הארית תיטפשמה התונשרפש לככ ךא ,םידדצה ןיב ןזאל הסנמ םיעיצמ

 אופא םיצילממ ונא .התרטמ תא איטחהלו התונימא תא דבאל הלולע הנמאה ,רחאה דצל

 תובישח .הנמאב םילולכה םייקוח םירדסה לטבל לכוי אל טפשמה תיב יכ שרופמב עובקל

 ,םירדסהה תונשרפ תא דיקפהל םיצילממ ונא .הנמאה ירדסה תונשרפל םג תעדונ הלודג

 הרטמב ,ירוביצ-יגוציי ףוג ידיב ,תיטפשמ תוניידתה לש רשקהב ררועתמ וניא הב ךרוצה רשאכ

.תמכסומ תונשרפל עיגהל יוכיסה תא רפשלו וזכ תוניידתהב ךרוצה תא םצמצל

1 ןוזיבג תור - רבסה ירבד

עקר .א

 תווצמ ירמוש ןיב תקולחמב םויכ תויונשה תויזכרמ תויעבל תועגונ ןהילא ונעגהש תונבהה

 תוטלחה תלבקל םידחוימ םינונגנמ לע טילחהל שי יכ שרופמב ונייצ םיאשונה ןמ קלחב .םיישפוחל

 לש הקיטילופ ,הרשפו ןתמו אשמ לש אלא ,"םולכ אל וא לכה" לש היהת אלש הרוצב תוערכהו

 םיניינעב תוערכהל ,תוימוקמו תויצרא ,תודחוימ תודעו תמקה ונעצה ךכ .תוערכה לש אלו םירדסה

 .תבשה תרימשל םיעגונה

 ,ידי-לע ובתכיי םירבדהש ונפדעה ,תאז םע .ידי-לעו ןדמ ברה לע םרקיעב םימכסומ הז קרפב םיאבומה םירבדה 1
 תא איבמ דחא לכ רשאכ – תווצמה ירמוש רוביצל םרקיעב םינפומה ,ןדמ ברה לש המכסה ירבד ףוריצ ךות
.וישגדהבו ונונגסב םירבדה
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 ןוידל עבק לש ףוגכ "ד'חי" תצעומ לש התמקה תעבוקה ,0002 ץיקמ לארשי תלשממ לש הטלחהה

 םיצילממ ונאש ןוויכב דעצ איה ףא ,יוארה ןנורתפל רשקב תוצלמהלו הנידמו תד לש תויגוסב

2 .וילע

 ןתינ רשאכ רתוי הבר תושימג תרשפאמה ,תללוכ המכסה לש הז אוה ונלש תונורקעה ןמ דחא

 לשב תורשפאתמה תוימינפ תורשפל ונעגה אשונ לכב םג ,ןכא .וידחי םימוחת רפסמב רשפתהל

 המכסה וא ,תבשה ןיינעב רחסמ ןיבו יוליבו תוברת ןיב ןוזיאה ןוגכ ,תחא השקמכ המכסהה תייאר

 יונפ ונניאש ימ אשניי אלש הדפקה ךות ,)םלוה םושיר םע( םייחרזא ןיאושינ תרתהו ןיאושינל

 ימינפה ןויגיהל םג אלא ,םיעיצמ ונאש םירדסהה ןכותל קר אל יזכרמ אוה הז ןורקיע .ותד יפ-לע

 הלאה תויגוסהש םירובצה לכל השוחת ןתמ איה תוירקיעה ויתורטממ תחא .הלוכ הנמאה לש

 ינפמ ןוחטיב םהל תנתונ ,הנמאה ,ןאכ תעצומה תפתושמה תרגסמה יכ ,םתוא )תוגלפמו( תוקיסעמ

 תרגסמ ךותב םירדסהה תא ןגעל איה הנווכה .םינתשמו םייעגר תוחוכ יסחי לע םייונבה םיפטחמ

 ,"היושע תבצב תבצ" איה יכ םיניבמ םידדצה לכש ינפמ אקווד תושקונ הב היהתש ,תפתושמ

 ךשמ ווק סוטטסה םכסה לעפ ןכא ךכ .םידדצה ןיב גשוהש ןידע ןוזיא רערעל לולע יוניש לכו

 ווק סוטטסה לש ןולשיכה קוידב אוה ונלש לעפמה תופיחדל םימעטה דחא ,רוכזכ .תוכורא םינש

 .הזה ירוטסיהה דיקפתה תא אלמלו ךישמהל

 קלח איה ,תונמדזמ תויגוסב ינטרפ לופיטכ אלו ,תללוכ תרגסמכ הלאה םירדסהה תייאר ,ןכל

 תישעמו תיטרואית תובישח ךכל שי .םירדסהה יבגל תומכסהה םצע תא רשפאמש הממ יזכרמ

 לש ומש .ותוהממ דרפנ יתלב קלח םה לעפמה לש םיידוסיה תונורקעהש ינפמ – תיטרואית .דחאכ

 .תללוכ איה הביט םצעמש המכסהב רבודמ :ועבט תא בטיה ףקשמ - השדח הנמא - הזה לעפמה

.ךמסמב םילולכה םירדסהה לש םצומיאל לועפל ןויסינה יבגל תוכלשה - תישעמו

 וא הז אשונ דדובל ,ןבומכ ,ןתינ .דחא לעפמכ ולוכ הזה לעפמה תא גיצהל בושח ,תיכוניח הניחבמ

 ,הקיקח ךרוצל תומיוסמ תויגוסב ינטרפ לופיט לוקשל ףא ןתינ .הקמעה וא הדימל תרטמל רחא

 לחנומו דמלנ תויהל ךירצ לעפמה ,תינורקע הניחבמ םלוא .םיאתמ תויונמדזה ןולח חתפנ רשאכ

 רתוי בושחהו - ןושארה .ויביכרמ ינש לע לעפמל תויהל הכירצ תירוביצה הכימתה .ותומלשב

 .םייפיצפסה םירדסהה ינכת - ינשה .ודוסיב תודמועה תונבההו ,תללוכה הנמאה לש ןויערה -

 תונויער הכרבב ונמדיק ,ןכל .ינשה לע הדמעהל ןתינ דחאה ןיאו ,םייאמצע הלאה תודוסיה ינש

 רצוקמ חסונ לע וא ,וללכב הנמאה ןויער לע תירוביצ המתחה ןוגכ ,ונלש ןוידה תצובקב ולעוהש

 "יתנמא" ףקות ול ןתייש ,םע-לאשמב ,תחא השקמכ ,ץמואי ולוכ ןויערה יכ העצה ידכ דע ,הלש

 הכימת תגשהל םיכרד לש יללכה ןוויכה םלוא ,םעה לאשמ ןויערב םיכמות ונא ןיא ,םנמא .ישממ

 הכימת היהת ובש בצמל עיגהל ןוצרה יכ רמול ךירצ .לעפמה חור תא הנמאנ ףקשמ הבחר תירוביצ

 תואיצמב שמוממ ותוארל הפיאשה ןמ קר עבונ ונניא ,ויטרפב ןהו ןויערב ןה ,הבחר תירוביצ

 הליעיה הבורעה ילוא ,רתויב הבוטה הבורעה איה וזכ הכימת יכ לכל רורב .תילארשיה תיטילופה

."ד'חי" תצעומ תואישנב הרבח הלא תורוש תבתוכ 2
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 םא ,דיתעב םייוניש תועצמאב החור לשו הנמאה לש ןידעה ןוזיאב עוגפל תונויסינ ינפמ ,הדיחיה

 ידי לע לולכמה תא שבשל הלולעה ,תיטופיש תונשרפ לש ךרדב םאו תיקלח הקיקח לש ךרדב

 .ויביכרממ דחאב יוניש

 תא המצע הנמאל ףרצל ונתוא ואיבהש םיירקיעה םילוקישה דחא איה הלא תוששחל תועדומ

 םויה רדס זכרמב התע אצמנ הז אשונ .הקיקח לש םירדסהב הנוגיעב קסועה הזה רצקה קרפה

 םע דחי .םישרדנה קמועבו הבחרהב ןאכ וילא סחייתהל הצור וא הלוכי יניא .לארשיב ירוביצה

 הרוצה לע הזה לעפמה ןויגה לש תוכלשהה ןמ המכ שיגדנ אל םא ,המלש היהת אל ונתעצה ,תאז

 הרדסה ןיבו ונלש הנמאה ןיב קחרמה .לארשיב יטפשמה רמוחב ןגועמ תויהל ךירצ אוה הב

 ותחיתפב אקווד אוה ךמסמה לש ירקיעה ונחבמ ,ימעטל .ךרד ירוציק תשפחמ יניא .לודג תיטפשמ

 םירדסהה לש יטפשמ ןוגיע םג ,הלאכ תומכסה אלל .תויתרבח תומכסה שוביגבו ירוביצ ןויד לש

 דואמ בושח ,הקיקחל רבעמב יכ שיגדהל בושח ,הז םע דחי .הרטמה תא גישי אל םיעצומה

 .אשונה לש םייתקוחהו םייטפשמה םיטביהל הבר בל תמושת שידקהל

 לע רתוול םינכומ םידדצה ינש .תובאוכ תורשפ לע תוססובמ ןהילא ונעגהש תוישעמה תועצהה

 תוליהקה לש ביצי דחי םויק רשפאל הרטמב ,"ןוכנ המ" לע םהלש הסיפתב םיבושח םיביכרמ

 היהי אלש ךכ ,םידדצה ןיב ידדה ןומא תובייחמ הלאכ תורשפ .תחא תיתנידמ תרגסמב ,תונושה

 תא ולטייש ,היביכרממ קלחב םידדצ-דח םייוניש ושעיי – המכסה הגשוהש רחאל יכ ששח

 םג ינויח .םירדסהה תא ןגעתש הקיקחב ורמשיי הלא םינוזיאש ינויח ,ןכל .הרשפה ןמ תועמשמה

 .רתוי תרחואמ הקיקח וא ,הקיספ לש ךרדב הלאה םיימינפה םינוזיאה תא לטבל היהי השקש

 תונבה ."תולודג תורשפ" םהב שיש םירדסה לש יתקוח ןוגיעב ללכ ךרדב תגשומה הרטמה וז ,ןכאו

 .םיקוחב הלאכ םירדסה ןגעל תינכתה ןמ קלח תויהל תובייח ולא תונבותו

 תוהמ לש תולאשב הקסע הנמאה ןכש ,הלא תולאשל תוסחייתה הנמאב התייה אל התע דע

 תא ונרטפ .םימלוה םירדסהל איבהל הלוכי הנוב השיג יכ תוארהל ןויסינבו םיעצומה םירדסהה

 תא םגרתל ןויסינ השעיי יכ תורשפאה עקר לע ,התע .םיקוחב ןוידה ןמ ,ןווכמ תנווכב ,ונמצע

 לכמ .הלא םיאשונב םג ונתדמע תא ריהבהל ינויח ,שממ לש םיקוחל ונממ םיקלח וא לולכמה

 תדפקומ בל תמושת הוולמ תויהל הכירצ הנמאה םוחתל םיכיישה םירדסה לש הקיקח ,םוקמ

 תא םגרתל תונויסינב ברועמ היהיש ימ לכ יכ בושח .םהלש םייתקוחהו םייטפשמה םיטביהל

 .םהיתוכלשהלו הלא םיטביהל רע היהי בייחמה טפשמה תפשל הלאה םירדסהה

םייקה יטפשמה בצמה .ב

 ,רתיה ןיב ,ןגעמו טרפמה דחא הקיקח השעמ ,ונייהד ,הבותכ הקוח לארשיב םויה ןיא ,עודיכ

 הנוילע הקוח תמייק םא הלאשב תקולחמ שי .ילארשיה טפשמה תכרעמ לש לעה תונורקע תא

 לש תולבוקמה תויוקפנה תחא ,ונניינעל .דוסיה יקוח לש םתומדב ,הבותכו הדיחא הנניאש

 הרבסה חוכמ תישאר הקיקח לע תיטופיש תרוקיבל חתפ תריצי איה הקוחב לע-תונורקע ןוגיע



הנידמו תד יאשונב תיטפשמ הרדסה :ישימח קרפ

503

ז הרודהמ
ינמ

 ,ת
בש

 ט
ת

ש
וני ,ג"ס

 3002 רא

 םיקוח לטבל חוכ שי טפשמה יתב ידיב יכו ,םייתקוחה תונורקעה תא תרתוס הקיקחה יכ

 תויושרה ןמ םייאמצע ויהיש ךכ םייונב ,םביט םצעמ ,טפשמ יתב .הקוחה םע םיבשייתמ םניאש

 לש ומושייב אלא ,טלושה לש ויתונוצר שוחינב קוסעי אל טפשמה תיב יכ םיצור ונא .תויטילופה

 ונא .ןוטלשה דצמ תורירש ינפמ הנגה םושמ הב שיש ךרדבו ,הלוכ הרבחה לע םכסומה קוחה

 םתקיספ רשאכ ףא ,ץמוא ךותמו תואמצע ךותמ םילעופ םה רשאכ טפשמה יתב תא םיכרבמ

 לע קר תבתכומ הנניא תיטופישה הטלחהה םיתעל ,ינש דצמ .ןוטלשה לש ויתופדעה תא תרתוס

 הנניא תיטופישה הטלחההו ,םיכרע ןיב תויושגנתה וב שיש וא ,םומע אוה קוחה םיתעל .קוחה ידי

 ששח םיתעל רצונ ,רבדה אוה ךכ רשאכ .םינוש םיכרע ןיב תיאמצע הערכה אלא – ולש םושיי קר

 ונלצא הרק ךכ .הלש רחא קלח תבוטל הטומ טפשמה יתב תקיספ יכ הייסולכואה ןמ קלח לצא

 ,הזכ בצמב .ותערל תוטונ טפשמה תיב תוקיספ יכ שח תווצמה רמוש רוביצה רשאכ ,ןורחאה ןמזב

 אלל ןגמכ ולצא ספתנ טפשמה תיבש ימ .הקיספה לש תוימיטיגלה יבגל הרבחב תועד יקוליח םנשי

 יכ םיששוחה הלא דועב ,וידעצ תרצהמ ששוחו טפשמה תיבב ךמות ,המדקה לעו תוריחה לע תח

 םיכרד םישפחמ םהלש םיכרעהו םיסרטניאה דגנ יטילופ חוכ דקומכ ,השעמל ,לעופ טפשמה תיב

 בכרההו יונימה יכרד תא תונשל םישקבמ םה ,ראשה ןיב .וינפמ הלא םיכרעו םיסרטניא לע ןגהל

.םהלש תויושיגרה תא רתוי הבוט הרוצב ףקשי הזש תנמ לע ,טפשמה תיב לש

 ונלש לעפמה – ודוקפתו טפשמה תיב לש הלאה תוסיפתב הדמע טוקנל ילב ףא יכ רמול בושח

 בייחו ןתינש גוסה ןמ ,תוערכה ינפ לע םימכסומ םירדסה לשו ןתמו אשמ לש םינונגנמ ףידעמ

 הערכהל םלוה ונניא הז םוחתש ךכב ריכמ ומצע טפשמה תיב ףא יכ הארנ .טפשמה תיבב ןתניהל

 לש התערכהל ןליא-רב בוחר ןיינעב תקולחמה תא הנפה טפשמה תיב רשאכ היה ךכ .תיטופיש

 ידימלת סויגו לארשיב יסקודותרוא אלה רויגה ןיינעב םירדסהה תא ריזחה רשאכו ,תירוביצ הדעו

 הבר בל תמושת התע תשדקומ הלוכ תיטופישה תכרעמב ,ףסונב .תסנכה לש התטלחהל תובישיה

 תרהצומ הרטמב רושיגו רושיפ דדועל תונויסינ ףאו ,םייטופיש םינויד עונמל תונויסינל רתוי הברה

 טפשמה תיב לש ונמזב ךוסחל םג דעונ רבדה .םיכוסכס לש תיטופיש הערכהב ךרוצה תא עונמל

 ףידע יכ הקומע הנבהמ םג לבא ,םייטופישה םינוידה תוכשמתהמ עבונה ןידה יוניע תא םצמצלו

 ךשמהל רתוי בוט ףתוש היהי ךוסכסה בושייל ףתוש שחש ימ .וב עירכהל רשאמ ךוסכס בשייל

 ובש יטפשמ בצמ רוציל איה ונתרטמ ,ךכ וא ךכ .טפשמה תיבב ודגנ ערכוה ךוסכסש ימ רשאמ

 בצמ ,ונמעטל .םייק יתלב וא ןטק היהי טפשמה תיבל הלא םיאשונב תוערכה ריבעהל יותיפה

 .דחאכ טפשמה תיב תבוטלו ןיינעה תבוטל היהי הזכ

 םיעגונה ילארשיה טפשמה תטיש לש לעה-תונורקע תא ןגעל תסנכה הלחה ,םיעשתה תונש עצמאב

 :דוסי קוחו קוסיעה שפוח :דוסי קוח :דוסי יקוח ינש וקקחנ ,םויה דע 3 .דוסי יקוחב םדאה תויוכזל

 ןוטלשה תויושר לכ תורדסומ םויכ .רטשמה הנבמב םיקסועה דוסי יקוח תקיקח הלחה םישימחה תונש ףוסמ רבכ 3
 ירבח לש ליגר בורב יונישל םינתינ םהו םיניירושמ םניא הלא דוסי יקוח םרקיעבש אלא ,דוסי יקוחב תויזכרמה
 ולוכ רשאו הלשממה תושארל תוריחבה תטיש תא הנישש ,2991 תנשמ הלשממה :דוסי קוח הז ללכמ אצוי .תסנכה
 הרישיה הריחבה הלטובו ,הטישה בוש התנוש רשאכ ,הרק ןכאש יפכ( ויונישל תסנכ ירבח 16 לש בור שרודו ןיירושמ
 רואית :תיתקוחה הכפהמה" ןוזיבג .ר :ואר ,לארשיב יתקוחה ךלהמה לש רתוי תטרופמ הריקסל .)הלשממה תושארל
 רמאמכ םדוק עיפוה רפסה .)םילשורי ,ח"נשת ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה( ?המצע תא המישגמה האובנ וא תואיצמ
.)ז"נשת( ח"כ םיטפשמ תעה בתכב
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 יקוח ויפל ,"יתקוח גרדמ" ילארשיה טפשמב רכוה ,ולא דוסי יקוח תקיקח םע .ותוריחו םדאה דובכ

 וז השיג .םיקוח לש תיטופיש תרוקיבל חתפ חתפנו ,תסנכה לש הליגר הקיקח לע םינוילע דוסיה

 קוחה ןוקית היפל ,םמצע דוסיה יקוחב השירד אלל ונייהד ,דוסיה יקוח ןוירש אלל ףא הלבקתה

 היפל ,תמיוסמ תיתקוח היכרריה התייה דוסיה יקוח תקיקח ינפל םג .תסנכב דחוימ בור שרוד

 תנשב דוסיה יקוח תקיקח זאמ ךא .תילהנמ וא תינוריע הנשמ תקיקח לע ןוילע היה תסנכה קוח

 ךמתסהב .דחוימ יתקוח גרדמ רכוה ,םהב תויונמה םדאה תויוכז לע תיתקוח הנגה םיעבוקה ,2991

 הנניאש תסנכה לש הקיקח לטבל וחוכב יכ ןוילעה טפשמה תיב קספ ןכא ,הז יתקוח גרדמ לע

 קוח יפיעס לטיבו םירקמ השולשב ותוכמס תא ש"מהיב שמימ ,הכ דע 4 .דוסיה יקוח םע תבשייתמ

 ילעב םיאשונב רבודמ היה ,םינושארה םירקמה ינשב .דוסיה יקוח תוארוה וא ,ותעדל ,םירתוסה

 תפוקתו הכמסה תוניחבמ םתוא רטופה תועקשה יצעוי לש קתו( תיסחי הנטק תירוביצ תובישח

 לעב אשונב רבודמ היה רבכ ישילשה הרקמב ךא – )יאבצה טופישה קוח יפ לע םילייח לש רצעמ

 5.)7 ץורע ירודיש( תקהבומ תירוביצ תובישח

 הליגר הקיקחב ונגועי הנמאב םיעצומה םירדסהה םא יכ ששחה תא תררועמ וז בצמ תנומת

 יכ העיבקה חוכמ ,םילטבכ םתוא הארי וא ,םתוא לטבי טפשמה תיב יכ ןכתיי ,תסנכה לש

 תבשה ןיינעב םירדסהה יכ הנעט ןכתית ,אמגודל .דוסיה יקוח םע תבשייתמ הנניא וז הקיקח

 יכ הנעט ןכתית ,ןכ ומכ .קוסיעה שפוח :דוסי קוחבש קוסיעה שפוחל תוכזה םע םיבשייתמ םניא

 ןיוצי 6 .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח םע םיבשייתמ םניא םתרתהו ןיאושינ ןיינעב םירדסהה

 תא לוספל השקבה ןוגכ( הנידמו תד יסחיב םיקסועה םיקוח לטבל רבכ ןמזוה טפשמה תיב יכ

 ותעפשה יכ ריכזהל בושח ,ינש דצמ 7 .םלטבלמ ענמנ אוה יכו ,)רשכ אל רשב אובי רסואה קוחה

 ,תנעטנה "תיתקוחה הכפהמה" ינפל ,התע דע .םיקוח לוטיבל תמצמטצמ הנניא טפשמה תיב לש

 ביבס ירוביצה חוכיווה לכ .קוחה שוריפב הלא םיאשונב טפשמה תיב לש ותוליעפ המצמטצה

 תכלה ,לשמל ,ןוגכ( הלאכ תויונשרפ ביבס ררועתה הלא םימוחתב טפשמה תיב לש ותוליעפ

 ,לשמל ,תבשה אשונב 9 .)"לתוכה תושנ" לש לתוכה רוזאב הליפתה תוכז יבגל העיבקה וא 8,ילבב

 יתב וליעפהש ימ לש םייוכיזו ,ילילפה קוחה שוריפ לש ךרדב התייה טפשמה תיב לש ותוברעתה

 הלאכ םיאשונב טפשמה יתב תוברועמ לש היגוסה תא ןוחבל ,ןכל ,ךירצ .תבשב תויונח וא עונלוק

1286 א"ע 4 / .122 )4(טמ ד"פ ,יפותיש רפכ לדגמ 'נ 'חאו מ"עב דחואמה יחרזמה קנב 39
5171 צ"גב( תועקשה יצעוי ןיינעב 5 /  לטיב 763 )4(אנ ד"פ ,'חאו רצואה רש 'נ 'חאו לארשיב תועקשהה ילהנמ תכשל 79
 השירדה יכ העיבקב ,הכמסה תוניחבב דומעל םינש עבשמ ןטק קתו ילעב םיצעוימ שרודה רבעמ ףיעס טפשמה תיב
 .םיצעויה לש םהיתויוכזב הדימה לע רתי תעגופ
5506 צ"גב( חמצ ןיינעב /  יאבצה טופישה קוחב ףיעס יכ טפשמה תיב קספ 142 )5(גנ ד"פ ,'חאו ןוחטבה רש 'נ 'חאו חמצ 59
 עגופ )תועש 42-ל רצוקו תועש 84 היהש ,םיחרזא יבגל בצמל דוגינב( םימי המכ ךשמל טפוש וצ אלל לייח רצעמ רשאמה
.טפוש וצ אלל לייח רצעמל תועש 84 לש גג עבקו קוחה תא ןקית קקוחמה .הקדצה אלל תוריחל תוכזב
1301 צ"גב( )7 ץורע ירודיש( לבכ ןיינעב /  )20.3.62 םוימ הטלחה ,םסרופ םרט( 'חאו לארשי תלשממ 'נ 'חאו לבכ 99
 שמח תופיצרב ליעפהש ימל ,רודיש תנחת תלעפהל ןויכיזו ןוישר ןתניי יכ עבקש ,קזבה קוחל )3(7 ףיעס לספנ
 ךשמה תא רשפאל ,רתיה ןיב ,התייה הז ףיעס לש ותרטמ .לארשי חטש תיברמב הטלקנש ,וידר תנחת םינש
 קוחל )3(7 ףיעס יכ עבק טפשמה-תיב .)לארשי לש םיילאירוטירטה םימה ימוחתל ץוחמ אלש( 7 ץורע לש ותלועפ
.קוסיעה שפוחב עגופ קזבה
 םדאה דובכ :דוסי קוח חוכמ יקוח-לע דמעמל אוה ףא הכז ןויוושה ןורקע םא רורב אל ,םייתניבש ןייצל שי יכ םא 6
 .ליעל תישיאה יתמדקהב םג ואר הז ןיינעל .ותוריחו
6764 צ"גב 7 / .51 )5(נ ד"פ ,'חאו לארשי תסנכ 'נ 'חאו מ"עב לארטימ 49
0001 צ"גב 8 /  תרתהו ןיאושינב קסועה קרפב ואר .122 )2(חמ ד"פ ,'חאו םילשורי – לודגה ינברה ןידה תיב 'נ ילבב 29
.הז ןיינעב הרקמה רואיתל ,ןיאושינ
.לתוכב קסועה קרפב הקיספ ירוכזאו ןויד ואר 9



הנידמו תד יאשונב תיטפשמ הרדסה :ישימח קרפ

703

ז הרודהמ
ינמ

 ,ת
בש

 ט
ת

ש
וני ,ג"ס

 3002 רא

 לטבל טפשמה תיב לש ףרוג חוכ רכוי םא רימחהל לולע ישוקה ,דיתעב .ןחבומ ןפואבו תוריהזב

 ,םינידע םינוזיא הרפמ םיתעל תיטופישה תונשרפה ,הזכ חוכ רדעיהב ,םויכ םג ךא ,תסנכ תקיקח

 .תומכסהל עיגהל יוכיסב עוגפל הלולע ךכבו

 םינגועמ הב הקיקחה לוטיב ,ונייהד ,תיטופיש תרוקיב ינפמ ליעל ראותמה ששחה יכ תורשפא

 ימינפה ןוזיאהש ךכ ,םיעצומה םירדסההו םיקוחה תונשרפ וא ,דוסיה יקוח ךמס לע הנמאה ירדסה

 ועמשנ וז חורב םירבד .הרעשה קר הניא המכסהה תורשפא תא לכסל לולע ,שבתשי םהיניב

 םיקלח לש לוטיב ןכתיי רשאכ ,דחוימב דבכ ששחה .םיידרחו םייתד תסנכ ירבח יפמ תושרופמ

 םיעצומה םירדסהל יכ אדוול שי ,רומאה רואל .ולוכ רדסהה לוטיב אלל ,רדסהה לש םימיוסמ

 םיעובקה םירדסה לע ןגהל שי .הרומאה תיטופישה תרוקיבה ינפמ המיאתמ הנגה ןתנית הנמאב

 םייטפשמ םירדסה לש תיטופיש תונשרפ ינפמ ששחה תא םצמצל םג שי ךא ,לוטיב ינפמ םיקוחב

 .הלוכ הנמאה דוסיב תודמועה דוסיה תוחנה תא לכסל הלולעה ,םיילהנמו

 לוטיבמ תנחבומה( תונשרפ לש ךרד לע תיטופיש תוברעתה לש ששח ינפמ ,הבושח תירשפא הנגה

 ,ףיקמ רדסהב רבודמ יכ הדבועה לש תטלוב הרהבהב איה ,הזכ ןוזיא שבשל הלולעה ,)קוח

 לקשמ םהל ונתיו ,םיבכרומ םייתרבח םירדסהב םיריהז טפשמה יתב .םיימינפ םינוזיא וב שיש

 לש לוטיב לש תוימיטיגלה יכ הדבועל ,ןבומכ ,םירע םה .ולוטיב לוקשל וא ,קוח שרפל םאובב

 םלש ךרעמ לש יטופיש לוטיב רשאמ רתוי הלודג איה ,קוחב ףיעס לש וא ,םיוסמ יקלח רדסה

 רבעמ ,לבא .רתוי הבחר תירוביצ המכסה ףא ילואו קקוחמה תמכסה תא לביקש םירדסה לש

 לש םנוגיעל ןוכנה יטפשמה הנבמה לע םג שאר דבוכב בושחל שי ,הלא םייתרבח םינונגנמל

 .םיקסוע ונא םהב םירדסהה

 ןגהל ינויח ,םירקמ הברהב לבא .דוסי קוחב תובשה ןורקע תא עובקל ,ןכל ,ונעצה תובש אשונב

 קוחב עובקל )ןוכנ ףא ילואו( טלחהב ןתינ .תבשה ןיינעב ,לשמל ,ךכ .םירדסהה יטרפ לע אקווד

 רוציי ןוגכ ,תינטרפ המרב םינוזיא םלוא .לארשיב החונמה םוי איה תבשה יכ ןורקיעה תא דוסי

 םייטפשמה םירדסהה ןיינעל ןיחבהל ןתינ ,תיללכ .הקיקח לש וזכ המר םימלוה םניא ,יוליב תמועל

 תונורקע ,םימלש םייתקוח תונורקע לש וז איה רתויב ההובגה המרה :רדסה לש תומר שולש ןיב

 ךירצ וז תרגסמב .הליגר תסנכ תקיקח לש וז איה היינשה המרה .םייקוח-לע םיוסמ ןבומב םהש

 ןוגכ( םימוחת ,ןבומכ ,שי .הלודג תובישח ילעב "םיינושאר" םירדסה וא ,םייצרא םירדסה לולכל

 תסנכ תקיקחל .תאזכ הקיקחב םילולכ תויהל םיבייחש )םיילילפ םירוסיא וא ,םתרתהו ןיאושינ

 םיוולמה ,תסנכה תועיס ןיב ןתמו אשמ לש םיכילהת רובעל הכירצ איהו ,ההובג תיסחי תוטלוב

 םירדסה וא הנשמ תקיקח ירדסה לש וז איה םירדסה לש תישילשה המרה .ירוביצ ןוידב םיתעל

 ,דבלב הלשממה תרגסמב שבגתהל וא קקחיהל םילוכי םה ,תיסחי הכומנ תוטלוב הלאל .םיילהנמ

 שי לבא ,תילמס הניחבמ תונורסח המכ וזה הכומנה תוטלובל .תסנכה לש הרקב וא רושיא אלל

 .תושימג תניחבמ תונורתי הברה הל

 ונמצע ונא .רדסה לש הלאה תונושה תומרה ןיב ןיחבהל ןוכנ ,ונקסע םהב םיאשונה לכ יבגל

 ,דוסי קוחב עבקיי תובשה ןורקע יכ ונעבק רשאכ ,לשמל( תונוש תודוקנב הנחבהה תא ונישע
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 ימ לש תורדגה וליאו .ליגר קוחב ועבקיי תוחרזאתהה תונורקע ."ידוהיה םעל ןב" תרדגה םע דחי

 תוטלחהב וא הנשמ תקיקחב ועבקיי וזכ תופרטצה ףקות םינחוב ךיאו ידוהיה םעל ףרטצמכ בשחיי

 ווק-סוטטסה לש רתויב םיידוסיה םיביכרמה ןמ קלח ,הזה םויה םצע דע יכ ןייצל ךירצ .)הלשממ

 םילולע רתוי "םיכומנ" םירדסה .)תבשב הרובחתה ירדסה ןוגכ( םיילהנמ םירדסה תרגסמב םיעבקנ

 רחאמו ,רתוי םישימג םה לבא ,טפשמ יתב לשו קוח יפכוא לש תונשרפל רתוי םיעיגפ תויהל

 םתרגסמב עיגהל ןתינ – הקוח וא תישאר הקיקח לש הזמ רתוי ךומנ יתרהצה-ילמסה םריחמש

 וצריש הלאל אופא םיצילממ ונא ."רתוי ההובג" הקיקחב רשאמ רתוי תולודג תונבהלו תומכסהל

 ,וזה הנחבהה לע רומשל – םיישעמה םירדסהה תפשל ,ונממ קלח וא ,הזה לעפמה תא םגרתל

 .םאתהב םתוליעפ תא ןגראלו

 .םהיניב ימינפה ןוזיאה תא הנשתש תוברעתה ינפמ םיעצומה םירדסהה לע הנגהה תייעבל רוזחנ

 ונגוע אלש הלא ףא( תויסיסבה םדאה תויוכז ןיב הריתס שיש םירובס ונניא יכ ריהבהל ךירצ

 תועיגפ ןכא שי ונידי לע םיעצומה םירדסהב .םיעיצמ ונאש םירדסהה ןיבו )דוסי יקוחב םייתניב

 איה תטלובה המגודה( םדאה תויוכזמ קלחב ,םייקה בצמב רשאמ רתוי הברה תונטק ,תומיוסמ

 יטילופה בצמב ,תאז תורמל ,לבא .)םתרתהו ןיאושינ יאשונב תדמ שפוחה לע תומיוסמ תולבגה

 תפתושמ תרגסמ ןנוכל הרטמב ,הלאכ תועיגפל המכסה יכ ונל הארנ ,לארשיב בכרומה יתרבחהו

 םייחה םקרמב השק העיגפ ריחמב ,ןלוכ תויוכזה לע תטלחומ הדימע לע הפידע ,תמכסומ

 ןחבמב ,םמצע ינפב םג ,דומעל טלחהב םילוכי ונידי לע םיעצומה םירדסהה ,ונתעדל 01 .םייתרבחה

 בושחו .ימואלניבה טפשמב תורכומה םדאה תויוכז לש םילבוקמ םינחבמב םג ומכ ,אלמ יתקוח

 םייתנידמה םירדסהה תא ןוחבל שי )ימואל ןיבהו יתקוחה( םירשקהה ינשב יכ רוכזל ךירצ ,ךכמ

 11 .דחוימה יתרבחה םרשקה ךותמ
 

 םירדסהל ששחה תא םצמצל וא עונמל ךרדה ,תוריהב יאב ןייפואמה ,םייקה יטפשמה בצמב

 ,תישאר .םיינשמ תבכרומ "תיקלח" תיטפשמ תונשרפ תועצמאב תומכסהה תקיחש ורשפאיש

 ,לולכמה לע הרימשה תובישחו רדסה לכ ךותב ימינפה ןוזיאה תובישח לש תינשנו תרזוח השגדה

 יטפשמה ןוגיעב הלא תורטמו תוששחל יוטיב ןתמ ,םילשמ ןפואבו ,תינש .םיירוביצה םינוידה לכב

 .ומצע

.םיירשפא םילולסמ השולש לע בושחל ןתינ ,וז הרטמ גישהל ידכ

 םירדסהה תונורקע תא וכותב ןגעיש ,הנידמו תד :דוסי קוח תרבעה אוה ,רתוי יללכה ,ןושארה

 תודבעה דסומ לש ינמז רומיש לע המכסה וללכש םירדסה תועצמאב קר הרשפאתה תינקירמאה הקוחה ,הז רשקהב 01
 תולולכה תועיגפה ןמ הברהב תונטק ןהש ךכל טרפ ,ונידי לע םיעצומה םירדסהב תוללכנה תועיגפה .םורדה תונידמב
 ,םיעיצמ ונאש םירדסהה ןכל .איהה הרומחה העיגפל – תוריחה תלבגה תניחבמ – תומוד ןניא ,םייקה יטפשמה בצמב
 .ןמזב םילבגומ תויהל םיכירצ םניא ,םהילע תיתקוחה הנגההו
 תויוכזב תועיגפ יוהיז לש תיגשומ הלאש ןיב ןיחבהל גוהנ .םדאה תויוכז חישב טרופמ ןוידל ןאכ סנכיהל הצור ינניא 11
 הלאשה ןיבו ,ןהילע "האלמ הנגה" לע רותיו וב שיש ינפמ ,םדא תויוכז לש הלאש ררועמ רדסה הזיא רתאל ידכ ,הלאכ
 ,תוביסנה בורב .תוריחב העיגפ קפס אלל םה רצעמ וא רסאמ .תקדצומ איה םדאה תוכזב העיגפה םא תיביטמרונה
 ,תוריבע ןיגב רסאמ ישנוע םיליטמו ,רצעמ תוליע םיעבוקה םיקוח םלוא .תוריחל תוכזב םג העיגפ – תיגשומ – ןהב שי
 תוגהנתה לש יוהיזה .ןהילע הנגה לש ךרעמ לכמ םישרדנ םיקוח םה ,ךפהל .םדאה תויוכזב תוקדצומ יתלב תועיגפ םניא
 .םיקדצומ םה םא ןוחבל ידכ תוגהנתהה וא רדסהה לש תקדקודמ הניחב תבייחמ םדא תוכזב העיגפכ יקוח רדסה וא
 .תישיאה המדקהב הז אשונב תצק תטרפמ ינא



הנידמו תד יאשונב תיטפשמ הרדסה :ישימח קרפ

903

ז הרודהמ
ינמ

 ,ת
בש

 ט
ת

ש
וני ,ג"ס

 3002 רא

 םיילמס תונורתי הז לולסמל .םהיניב םיימינפה םינוזיאה תאו םתושקונ תא ומצעב עבקיו

 המוקמבו תדה שפוחב םירושקה םיכרעה תא םג ישממ יתקוח דמעמל הלעי אוה .םיבושח

 תויוכז ןיבו הלא םיכרע ןיב לולקשה תכאלמ ,ךכ .המכסה הנשי םהילעש ,היסהרפב תדה לש

 תרוסמה ןיבו היכרעו הקוחה ןיב תושגנתה אלו ,הקוחל תימינפ רוריבב היהת תורחאה םדאה

 םאתהב ינשרפ ןורקיע עובקל ףא לוכי הזכ קוח 21 .הל תינוציחכ תספתנה ,תיסקודותרוא-תיתדה

 תא דדחל תנמ לע ץוחנ היהי הז רבד .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב םויכ םייקש יפכ ,ול

 ימינפה ןוזיאב ,תונשרפ לש ךרדב ,םיברעתמ רשאכ תתל שיש תדחוימה תושיגרל בלה תמושת

 תורשפא לע ודיבכי הלא תונורתי אקווד יכ ןכתיי ,תאז םע דחי .הנידמו תד םוחתמ םירדסה ךותב

 .הזכ דוסי קוח לש ותרבעה

 "דוסיה יקוחב רומאה ףא לע" לש תפסות איה ,רתוי הליעי ילוא ךא תוחפ תיטנגלא ,היינש ךרד

 לק ,תישאר .תונורתי ינש תויהל םילוכי הזכ רדסהל 31 .הלא םיאשונב קסועה הקיקח רבד לכל

 דיבכי ףיעסה תא לולכי קוח לכ יכ הדבועה ,תינש .דרפנב קוח לכב הזכ ףיעס ריבעהל היהי רתוי

 דחא הרקמבש הנכסה תא ריבגהל הלולע וז ךרד ,ינש דצמ .הז ףיעסל תמצמצמ תונשרפ לע רתוי

 תונשרפל בחר טדנמ ןתונכ שרפתהל לולע ורדעיה – הזכ ףיעס ריבעהל םיקקוחמה וחילצי אל ובש

 .תלטבמ וא תרצוי

 

 םיקוח םתלוחתמ איצומה ,דוסי יקוח ינפמ דחוימ תוניסח ףיעס תסנכה אוה ישילש לולסמ

 םוחתמ ואצוה רשאכ ,דוסי יקוח תקיקחל תונוש תועצהב השענ ךכ .םימיוסמ םימוחתב םיקסועה

 הריבעהל היהי ןתינ אל ,הקיקחב וללכיי הלא םא יכ העידי ךותמ ,םתרתהו ןיאושינ יניינע םתולח

 תא תתל הקיפסמ הנניא דוסיה יקוח תלוחתמ םתרתהו ןיאושינ יניינע תאצוהש ןבומכ .תסנכב

 לע הנתניתש תובושתה וא ,תבשה ירדסה ןוגכ ,הנמאב םיעצומה םירדסהה לכל תשרדנה הנגהה

 לכב ןחביהל תוכירצ הלא תולאש ."ידוהי והימ" תלאשל ,םינוש םירשקהב ,הנידמה תויושר ידי

 .םידחוימה ונכותו ויתוביסנ לע יקוח רדסה

 םוקמ רקיעב ,ליבקמב םלוכ תא ץמאל ןתינ .הז תא הז םיאיצומ חרכהב םניא הלא םירדסה

.םיבלשב םדקתת הקיקחהש

 םיקוח לש תונשרפה תלאשל םג שרדיהל בושח ,תסנכה לש םיקוח לטבל תוכמסה תלאשל רבעמ

 ומרגש ,ןוילעה טפשמה תיב לש תקולחמב תויונשה תוטלחהה ,רומאכ .רתוי "םיכומנ" םירדסה לשו

 תימצע הרדגהל תוכזהו תדה שפוחל תוכזה .הדבל םדאה תויוכז תרוסמ ךותב םג הנוכנה תינשרפה השיגה וז ,ונתשיגל 21
 שרופמ ןוגיע .תויוכזה לולכמ לע ,תחא הנועבו תעב ,ןגהל םיסנמש םירדסה בינהל תולוכיו טרפה תויוכז םע תונזאתמ
 .תאזכ השיג םה ףא וצמאי תכרעמב םיכמסומה םינשרפה יכ ןומאה רסוח עקר לע שרדנ דוסי קוחב הלא תויוכז לש
 ,תווצמ ירמוש לש תויוכזל רתוי קזח ירסומ -יביטמרונ דמעמ ,ונתשיגל ,תנתונ הנניא םיעיצמ ונאש תשרופמה הקיקחה
 .םיכמות ונא הב תינשרפה השיגה תא הרורב הרוצב תשרפמ אלא
 ,"תורבגתה" לש שרופמ ןונגנמ סנכוה קוסיעה שפוח :דוסי קוחב .רורב ונניא ץראב יטפשמה בצמה ,וז הדוקנב םג 31
 יד יכ עבוק ןישח טפושה .םיטפושה ןיב תקולחמ שי ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח יבגל .דחוימ בור אוה ףא שרודה
 אישנה תדמע .)ויונישל דחוימ בור שרוד ונניאש( קוחה תלוחת תא תועשהל תנמ לע ,הזכ ףיעס לש תשרופמ תפסותב
 ןעטייש ףא ןכתיי .דוסי קוח ,ומצע אוה ,תויהל ךירצ הזכ קוח לכש עבקיי יכ ןכתיי .הרורב הנניא םירחא םיטפושו קרב
 איה יטפשמה בצמב תוריהבה יא .יתקוח ונניא ,ןיירושמ ונניאש תורמל ,וז ךרדב דוסיה קוח תא ףוקעל ןויסינה יכ
 ביבס תוריהבה יאל עגונב הבחרהל .יתקוחה ךלהמה יפלכ רוביצב םיקלחב םייקה ןומאה רסוחל תוירקיעה תוביסה תחא
6132 פ"נד ואר ,דוסיה יקוח תונשרפ / 735 פ"שב ,59 / .985 )4(טמ ד"פ ,י"מ 'נ תאמינג 59
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 ותבוחו וחוכ תא םצמצל ןתינ אל יכ רורב .םיקוח לוטיבב וקסע אל ,ודגנ קנעה תנגפהל ראשה ןיב

 םוצמצל לועפל ךירצ ןאכ .וינפב ןוידל ןיינע עיגמ רשאכ םיקוחה תא שרפל טפשמה תיב לש

 שוריפל םייכוסכס-םדק םינונגנמ לש חותיפ תועצמאב ,טפשמה תיבל הלאכ םיאשונ איבהל ךרוצה

 טפשמה תיבל ועייסי ,ונתניי םא ,הלאכ םישוריפ יכ חינהל ריבס .תוקולחמ בושיילו קוחה תוארוה

 הניא וז הצלמה יכ שיגדהל בושח ,בוש .הנידמו תד יאשונל םיעגונה םירדסה שרפל ואובב ומצע

 תכרעמה ךותב תכלוהו תרבוג המגמ תפקשמ איהש אלא ,טפשמה תיב לש ותוכמסב עוגפל ןויסינ

 המכסהה ןהבש תויגוסב רמוחו לקב ןוכנ ,יטפשמ ךוסכס לכ יבגל ןוכנש המ .המצע תיטופישה

 .ןיינעה בלב ןה תורבדיההו

? לארשיל הקוח תקיקחל תוכרעיה .ג

 ,המלש הקוח אלל "יתקוח גרדמ" לארשיב שי ,ליעל ראותמכ .יבקע ונניאו ביצי ונניא םייקה בצמה

 הטלחה עבקית םא .תקולחמב יונשו רורב ונניא הפקיהש תישאר הקיקח לע תיטופיש תרוקיבו

 תסנכה תקיקח לע תיטופיש תרוקיב היהת אל יכו הקוח לארשי תנידמל היהת אל יכ תינורקע

 תונורקע יכ השירדב קפתסהל היהי ןתינ ,)ליעל ראותמה םייקה בצמל דוגינב( דוסיה יקוח חוכמ

 רורב אלש דועב .היופצ הנניא וזכ תוחתפתהש אלא .קוחב ועבקיי תידוהי תוהזו הנידמו תד אשונב

 םימייקה םייתקוחה םינבמה יכ תופצל ריבס אל ,המלש הקוח לש ךלהמ םילשהל היהי ןתינ יכ

 .ולטובי םויכ

 ,תיפרומא יכ םא ,תיללכ המכסה הנשי :רחא ןוויכב םילעופ םייטילופה םיכילהתה יכ הארנש אלא

 יוטיב אצמת וזכ המכסה רחואמב וא םדקומב יכ חינהל ריבס .לארשיל הקוח היהתש יואר יכ

 ?המלש תיתקוח תרגסמב הנידמו תד יאשונב לפטל ץילמנ ךיא ,ונתניחבמ .המיאתמ הקיקחב

 תא םיקרפ ישארב רמול קר לכונ ןאכ .הבחר תירוביצ תקולחמב יונשו ,קומע ,בחר הזה אשונה

 תא שדחמ ןוחבל ךרוצה םצע ונניא השקונ הקוח ינפמ ירקיעה ששחה יכ רוכזל ךירצ .ונתשיג

 הניחב יכ םירובס ונא ,רומאכ .םדא תויוכז ףאו דוסי תונורקע רואל ונלש םירדסהה תאו םיקוחה

 טלחהב ןתינ יכ םג םירובס ונא .ונתדובעב התוא ונללכש הביסה וזו ,תינויח איה וזכ שדחמ

 ידי לע תלעפומה תיטופיש תרוקיב ינפמ אוה ששחה .הלאכ םיחנומב וניתוצלמה לכ תא קידצהל

 רשקהב .הלא םימיב דקפתמו רחבנ אוהש יפכ ,ןוילעה טפשמה תיב ידי לע רקיעבו טפשמה יתב

 תודמע ףקשמ אוה יכו ,םייק אוה יכ קפס ןיא .הזה ששחה לש הקדצהה תלאשל םיסנכנ ונניא הז

 הזכ ששח תחקל הכירצ ,הבחר המכסהב לבקתהל הרומאה ,הקוח .רוביצב םינטק אל םיקלח לש

 תוטלחה ןה הלא .הז ששחב לפטל ןתינ דציכ תועצה עיצהל םוקמה הז יכ הרובס ינניא .ןובשחב

 תורפסב .התפיכאו הקוחה תלאשב ןודת איה רשאכ תיטילופה תכרעמה ידי לע לבקתהל תוכירצש

 תד םוחתב םירדסהה לע הנגה םע הקוח בלשל ,הבושח ,תחא ךרד .הלאכ םיכרד המכ תורכומ

 תיב לש םיקוחה לוטיב תוכמס תא ,הקוחב ,תושרופמ לולשל איה תיטופיש תרוקיבמ הנידמו

 ובכרהש ,הקוחל דחוימ טפשמ תיב ידיב תיטופישה תרוקיבה תא דיקפהל איה תרחא ךרד .טפשמה

 םוקמה הז ןיא .השירפ ליג דע ןמז תלבגה אלל הנוהכמ ונהיי אל ויבשוי רשאו ,רתוי יגוציי היהי
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 תיבל הנמאה יאשונב תיטופישה תרוקיבה תריסמ יכ םוקמ לכמ רורב .ןפוגל הלא תועצהב ןודל

 ייוכיס תא לכסיש שממ לש ששח תולעהל הלולע םויכ לעופו רחבנ אוהש יפכ ןוילעה טפשמה

 .המצע המכסהה

 םצמצל ןתינ ,לשמל ,ךכ .תונוש תויצאירו תויהל תולוכי תיטופישה תרוקיבה םוצמצ לש יללכה ןויערל

 לש םעטמ םיקוח לטבל תוכמס טפשמה תיבל היהת אל יכ עובקלו ,תיטופישה תרוקיבה תלבגה תא

 תרוקיבל תוכמסה רמשית ,תאז םע .דוסיה יכרע וא םדאה תויוכז רבדב דוסיה יקוח םע תובשייתה יא

 יטרקומדו ידסומ קודיצ תויהל לוכי וז הדמעל 41 .תויושרה ןיב םיסחיה לעו ןוטלשה ירדסה לע תאזכ

 יכ ןכתיי .םיישפוחו תווצמ ירמוש יסחיו הנידמו תד יסחי לש ןועטה אשונל רושק ונניא ללכש ,יללכ

51 .םינגומה םיאשונל דחוימ חוסינ שפחל רשאמ הלבגמה לש יללכ ןוגיע שקבל רתוי לק

 םירדסהה לש ללוכה יפואה לעו תושקונה לע ןגהל ינויח ,חלצי אל הז ךלהמש החנהב ,תאז םע דחי

 המצע הקוחה ןמ קלחכ תושעיהל לכות הנגהה ,הזכ הרקמב .תידוהיה תוהזהו הנידמהו תדה םוחתב

 ילב ,הווש היהי תומכסהה לש ןדמעמש תנמ לעו ,ןמדזמ וא זופח יוניש ינפמ הילע ןגהל תנמ לע(

 .םילודג םיילמס תונורתי ,רומאכ ,שי הז ןורתפל .)"הטיחס"כ ןהמ קלח ראתל היהי ןתינש

 ,המכסה םישפחמ ונא יכ םינעוט ונא דחמ :המלשה לשו סקודרפ לש בצמ הפ שי ,םיוסמ ןבומב

 ההובגה הקיקחב המכסהה תא ןגעל םיצור ונא ,ךדיאמ .הערכה הב שיש הקיקח אלו – הנמא

 יגוס תא גישהל ודעונ ןכא תוקוח .המודמ קר אוה סקודרפה םלוא .הקוחב – תירשפאה רתויב

 אוה ,רומאכ ,ןהירדסה לש ידדהה ןוירשה .גישהל ודעונ תובחר תומכסהש םייטילופה תונורתיה

 יסחי לש תונורקעה תללכה .ליעל וניוצש ,"תולודג תורשפ" לש תודחוימה תויעבה לש ףוקיש

 ינפמ וחדיי אלו ,ינשמ דמעמ ולבקי אל הלאש ךכל הבורע איה המצע הקוחב הנידמו תד

 ךשמתמ גולאיד רשפאי הזכ יתקוח ךמסמ .םדאה תויוכז ינפמ וא ,םירחאה םייתקוחה תונורקעה

 לכוי הזכ גולאידש ילבמ ,הנידמו תד ןיב םיסחיל רשאב טפשמה יתבו הלשממה ,קקוחמה ןיב

.הווש יתקוח לקשמ שי םיידוסיה םיכרעה לכל הבש ,תמכסומה תיללכה תרגסמה תא ץורפל

ד"סב

1 ןדמ בקעי - רבסה ירבד

 ,שח ינא ,תיתדה תונויצה - אב ינא ונממש רובצב חתפמ ישיא ינפב הנמאה תא גיצהל יאובב

 ןיב הקיזה ןמ ראשייש הממ דיתעב םוסרכה ןמ ששחמ עבונ הנממ תוגייתסהה ןמ לודג קלחש

 .מ :ואר ,"תיתקוחה הכפהמה" לע ותדמע טוריפל .יודנל השמ טפושה ,רבעשל ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש ותדמע וז 41
.914 )ו"נשת( וכ םיטפשמ ,"תיתקוחה הכפהמה לע תובשחמ" ,יודנל
 )תוטעמ( טפשמ תוטיש שי .הקומע תקולחמב היונש הקוחה ןמ תויטס תפיכאל יתקוחה ןונגנמה תלאש ,רומאכ 51
 תיב ידי לע םיקוח לוטיב תוכמס שרופמב תללשנ תורחא תוטישב .)הילגנא ןוגכ( השקונ הקוח ןהל ןיא ללכש
 ,הקוחל טפשמ תיב ידיב תידוחיי הרוסמ םיקוח לטבל תוכמסה תורחא תוצראב .)דנלוהבו ץיוושב ןוגכ( טפשמה
 תמייק וזכ תוכמס ,תפרצב .)הקירפא םורד לש השדחה הקוחב םג ךכו ,הפוריא תונידמ בורב( רתוי יגוציי אוהש
 תיב לש הלאל רתוי םימוד התנוהכ ךשמו הבכרהש ,תיתקוח הצעומ ידיב תלעפומ איהו ,קוחה םוסרפ ינפל קר
 לש תובכרומה תויגוסל וא ,לארשיל תדחוימה היעב איה וליאכ ,וז הלאשל תשגל אל דואמ בושח .יתקוח טפשמ
 .הב םיישפוחו תווצמ ירמוש ןיב םיחתמ
 ידכ הירבד ירקיע לע הרצקב רוזחל יתפדעה .ליעל הז קרפב ןוזיבג 'פורפ לש הירבד לע רקיעב םיססובמ יירבד 1
 ונממש רובצל רתוי םחורב םימיאתמו רתוי םירצק ויהי ןאכ יירבד .הלימ לכ לש התוקדב ןוידה תא ונתאמ ךוסחל
.םמצע דצמ שודיח םהב ןיאו ,אב ינא
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.וז הקיזב הנמאה תנתונש תרכינה הסיגנה רחאל הרותה תווצמ ןיבל הנידמה

 םוסרכה תמחמ הדספהב רומאכ אציי הנמאה לש הרכשש ,לודגה ששחל םיירקיע םיקומינ השולש

:יופצה

 תיטסינמוהה תוינוליחה יגציימ יפלכ תווצמה ירמוש רובצ בלב תננקמה תיסיסבה תונדשחה  .1

 'םזילטנמדנופ'ה תסירד תויפיפ ברחו םנושלב היטרקומדה תוממור - וללהש ,תיטרקומדה -

.םדיב - ומיע לארשי תרותו

 הנידמה ןיב הקיזה תערל דימתו ,םינשה םע םסרכתהו ךלהש 'ווק סוטסס'ה לש םוגעה ובצמ  .2

.הרותה ןיבל

 לכש ,ששחה תא הלעמה יפוא ,ולש ותוכמס תא ותנבהו ןוילעה טפשמה תיב לש ובכרה יפוא  .3

 ןוויכל הטתש ךרדב טפשמה תיב יפ-לע שרופמ תויהל לולע הנידמו תד יאשונב שדח קוח

 ףסונ ששח .הנידמה לש דחאמהו ידוהיה הייפוא ןוויכל רשאמ רתוי טרפה תויוכזו היטרקומדה

 דובכ דוסי קוחו קוסיעה שפוח דוסי קוח( םימייקה דוסיה יקוחב שמתשי טפשמה תיבש ,אוה

 הרותה דצל רתוי תוטונה הנמאב תומכסהה לש ןתועמשמ תא לטבל ידכ )ותוריחו םדאה

 ,הז ןוזיא לע היונבה הכורבה התרושב הלטב אליממו ,רפומ הנמאבש ןוזיאה אצמנו ,תווצמהו

.םידדצה ןיב ןגוה ןורתפמ שואיילו תונגלפל תפסונ הביסלו הללקל הכפהו

 .םרדסכ הלא תוששחל סחייתא

 ירמוש לש םייומיד .ינשה דצב םג הבר הדימב םייק אוהש יל עודי ,ןושארה ששחל רשאב  .1

 טילשהל ידכ רשוכ תעש ישקבמ לשכ תובר םימעפ אוה ינוליחה דצה ןמ םהיער ברקב תווצמה

 םגש הווקמ ינאו ,ןוכנ וניא הז יומיד .הלוכ הנידמה יחרזא לע הרותה תווצמ תא הייפכב

 הטעמ תרסה ,תלוזל יסיסב דובכ ,יסיסב ןומיא אלבש ,קפס ןיא .ןוכנ וניא וב ןד ינאש ששחה

 םדקתהל לכונ אל ,בוטל הנווכ םג ונלוכב שיש ,המימתה הווקתל תונמדזה ןתמו תונדשחה

 ,ןהידעלב רשפא יא - ולא תורטמ ירהו .הנמאל תומדקהב ונבצהש תורטמל דחא דעצ וליפא

 .םינשה תורשע ןב חרקה תא רובשל תוסנלו ,ןושארה דעצה תא תושעל ךרוצ שי תחא םעפו

 ,םויה אוהש יפכ בצמה ללוכ ,היהיש םכסה לכ :'ווק סוטטס'ה םוסרכ ,ינשה ששחל ןאכמ  .2

 םגו םייביטקייבואה היאנתב םג הנתשמ תואיצמו םיפלוח תורוד .רמשמה לע הדימע בייחמ

 תא תונשל םיסנמה םע תדמתמ תודדומתהמ סונמ ןיאו ,הב טלושה ירוביצה תוחורה ךלהב

 .םמשב םיאב םהש תונורקעה תבוטל וא תישיאה םתבוטל תיטפשמה תואיצמה תאו קוחה

 תומצוע לע וימי לכ ךשמב יונב היהו ,הנוש תואיצמב השענ 'ווק סוטטס'ה םכסהש הדבועה

 תלאשל קר םירושק ויה אל ללכ ךרדבש ,'חקו ןת' לש םיינויצילאוק םימכסה לעו תויטילופ

 בצמה לע רומשל ונתלוכיל דואמ תילילש המורת תמרות ,הנידמב תווצמהו הרותה לש ןדמעמ

 תיבב ולדג אלש םישנא יניעב הרותה לש היומידל תילילשה התמורתל ףסונב ,תאז .םייקה

 םוסרכה תא ריבגת אל הנמאה ,יתעד תוינעל .המדקהב רובידה תא יתבחרה הילעשו ,שרדמה

 דמעמל עיגת ןכא םא ,הבר הדימב ותוא םולבת איהש הווקמ ינאו ,תווצמהו הרותה דמעמב

.ידדה ןומאבו ןוצרמ לבקתתשו ,וב םיצור ונייהש ירוביצה

 ותריתס תדימ תעיבקבו קוחה תונשרפב טפשמה תיב לש רתי תוברועמ לש ,ישילשה ששחלו .3

:דיתעב הקוחה תא וא דוסיה יקוח תא
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 תעיבקב הטעמ אל הדובע שרדית ,םיקוחה לש םתפשל הנמאה תא ריבעהל טלחוי םא .א

 דומענש םעט היה אל עבטה ךרדב .הנמאב ועבקנש םיללכה לש םיטרפה יטרפו םיטרפה

 תרימש םע הנמאנ התוא השעי ,הדובעה תא השעיש ימש ,םיווקמ ונאו ,ונתדובעב םהילע

 דובכ ןתמבו תויטילופ תומרעה אלל ,הב םייקה ןוזיאה ,תירוקמה התנווכ ,הנמאה לש החור

 ויהי קוחב ורדגויש םיטרפהש לככ .ולוכ רוביצבו הב תוגצוימה תונושה תואידיאל אלמ

 הנמאהש לככ .טפשמה יתב לש תונשרפב ךרוצלו תוקפסל םוקמ תוחפ ןתניי ,רתוי םיריהב

 וסחייתי טפשמה יתב םגש ,הווקתה לדגת ,רוביצב דובכ לש םוקמ המצעל רוציל חילצת

.םהלש םהיתונורקע תא וב רופחל םודרקכ אלו ,םאתהב הילא

 תא הז קרפב ןוזיבג 'פורפ העיצה רבכ ,הנמאה ןיבל דוסיה יקוח ןיב סחיה תלאשב .ב

 :ףסונ דוסי קוחב הנמאה תא סינכהל תורשפאה .םייסחיה םהיתונורתי תא התנמו ,היתועצה

 ןאכ .'דוסיה יקוחב רומאה ףא לע' :חסונב דוסיה יקוח תא ףוקעל תורשפאה .הנידמו תד

 ונייה אלול וזכ העצהב תאצל הניחב םושמ םיזיעמ ונייה אלש הרמואב ,ןוזיבג 'פורפ הקדצ

 תויהל לוכי יניא ךא .דוסיה יקוח תא תמאב דגונה הנמאב רבד םוש ןיאש ,םיענכושמ

 הקוח לבקתת ובש בצמל רקיעב רושק ישילש ששח .ךכ םירובס םיטפושה לכש ,חוטב

 .הקוחה ךות לא הנמאה תונורקע תסנכהמ סונמ היהי אל ,יתניחבמ זא .לארשי תנידמל

.םאתהב הנמאה לש היתונורקע תא חסנל ,ךכל שרדינ םא ,לכונ ,םויה אובב

 יקוח ,םיקוחה תונשרפל דחוימ ןיד תיב תונמל איה ישילשה ששחה לע רבגתהל תפסונ ךרד .ג

 הניא – וז ךרד ךא .םינושה וינווגל םעה ללכ תא וכרדב גצייש ןיד תיב ,הקוחהו דוסיה

 .וב םיקסוע ונאש םוחתל תכייש
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