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לארשיב ינרמוח םזירטילימ :לארשיל רחא אבצ יול ליגי 

.םידומע 542 .ג"סשת .דמח ירפס ,תונורחא תועידי :ביבא־לת 

*תיזג רינ 

לש היסחי ביטל רשאב םישדח (האירק ינמיסו) הלאש ינמיס ביצמ יול ליגי לש ורפס 

קינעהל חילצמ אוה ךכב .הנותנ איה הבש המחלמה םעו האבצ םע תילארשיה הרבחה 

.םיחטשב ךשמתמה תומיעה לש תיחכונה הפוקתה תניחבל תיטנוולרו תינשדח טבמ תדוקנ 

טקילפנוק ךותמ ןוזינ לארשיב םזירטילימה יכ ןעוטו "ינרמוח םזירטילימ" חנומב שמתשמ יול 

תלוכי לעו תיתרבח תויטננימוד לע תוקבאנה ,תויתרבח תוצובק ןיב ךשמתמ ידמעמ־ונתא 

תוריזב שומיש םשל המחלמבו אבצב םירבצנה םיבאשמה לש (convertibility) הרמהה 

ןדמעמ תקדצהל המחלמבו אבצב תושמתשמ תוינומגה תויתרבח תוצובק :תורחא תויתרבח 

לע םיבאשמה םתואב תושמתשמ תוילאירפירפ תויתרבח תוצובקו ,ןמויק ךשמהלו יתרבחה 

.םייקה ידובירה הנבמה תא רגתאלו ידמעמה ןמוקימ תא רפשל תנמ 

תועצמאב ,הרמה ינב םייתרבח םיבאשמ לע ידמעמ־ןיבה קבאמה ,רבחמה לש ותטישל 

תורושב םזירטילימה לש ותמצוע תא ביתכמה אוה ,וב תולחה תורומתהו אבצה ,המחלמה 

םזירטילימה תא ןיבהל רשפא יאש ךכ לע עיבצמ רפסה וז תפרוג הזתב .הלוכ הרבחבו אבצה 

יכו ,לארשיב ינויווש־אלה יתרבחה הנבמה לע דומעל ילבמ ויתורוקמ תאו ילארשיה 

וחוכ לע דומעל ילבמ לארשיב ןויוושה־יא יסחי תובצעתה תא ןיבהל רשפא יא תעב־הב 

.יטקלאיד רשקב םיאצמנ הלא םיינש ןכש ,אבצה לש קתעשמה 

רחוב יול ,לארשיב ידובירה הנבמה ןיבל תיאבצה הריזה ןיב ןילמוגה יסחי תשחמה םשל 

תוערכהה דציכ ירוטסיה חותינ תועצמאב קדובו ,תיטילופ־ויצוס־ורקמ טבמ תדוקנב 

םיידמעמ־ונתאה םיסרטניאה תא תויתטישב תופקשמ תיטילופה הריזב תוינידמהו תוינוחטיבה 

תגרוח רבחמה עיצמש יתרוקיבה חותינה לש ותמורת ךא .לארשיב תיתרבחה הינומגהה לש 

תיטילופ־תיתרבחה הירוטסיהה תא רייצמ יול ."תוערכה לש הירוטסיה"כ רבעה תגצה םצעמ 

תמדקתמה ,(רתוי עלוק תיניילול חונימה ,יתעדל) תילגעמו תימניד הירוטסיהכ לארשיב 

ידי־לע תובתכומה ,שדחמ־היצזירטילימו היצזירטילימ־הד ,היצזירטילימ לש תומגמ ןיב 
.תילארשיה הרבחב םיינויווש־יתלבה םיסחיה 

םנמא .םייטרואתה היתורוקמ תאו הזתה תא הבר תוריהבב רבחמה גיצמ אובמה קרפב 

לש ןתובכרומ עקר לע רקיעב ,תערגמ ךכב ןיאש ןכתיי ךא ,המ־תויתרזחב םיקול םירבסהה 

םיסרופה ,םירעש השימחמ בכרומ ומצע רפסה ,םוכיסהו אובמה יקרפ דבלמ .תונעטה 

ןוזינ אוה ובש ןפואה תאו לארשיב םזירטילימה לש תירוטסיהה ותוחתפתה תא בר טוריפב 

.תילארשיה הרבחה לש ידמעמה הנבמה םע ןילמוגה יסחימ 

םוקל םינושארה םירושעה ינשב ,בושייה תפוקתב רפסה דקמתמ ןושארה קלחב 

תא לארשיב תויאבצל וקינעה רשא םייזכרמה םינגועה ינש לש םתובצעתהבו ,הנידמה 

המחלמה בצממ יברעמה יתרבחה זכרמה קיפהש תילודיבה תלעותה - ינרמוחה העבט 

ןונגנמכ שמישש ,יאבצ־םינפ יגרדמ הנבמ לש ותריציו ,םיילכלכ־מייתרבחה היתורפמו 

ותמורתב דקמתמה חותינה אוה דחוימב ןיינעמ .תידמעמ תוילושל חרזמה ילוע לש םתרדהל 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה * 
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,הז חיש אקווד דציכ םיגדמ יול .יתרבחה רדסה לש ותושבגתהל יתכלממ־יאבצה חישה לש 

הז אוה ,קינעמ אוהש םילומגתלו אבצב תורישל הווש תושיגנ רשפא ןיע תיארמל רשא 

,תינוחטיב המורת לש יתכלממה ןחבמב הדמע םרט רשא הצובקכ םיחרזמה תא רייצש 

.ידובירה הנבמה תיתחתב העבוק ךכיפלו 

רחאל ילארשיה םזירטילימה לש ותוצווכתה תישאר תא ראתמ רפסה לש ינשה קלחה 

ןונבל תמחלמ ,םירופיכה־מוי תמחלמ :תויזכרמ תונחת שולש וב תונמוסמו ,1967־ב ואיש 

לטנב האישנה ןיב היירטמיסה רוערע תא תורשבמ תונחתה שולש .הנושארה הדאפיתניאהו 

ותחימצ דציכ ראתמ רבחמה הז קלחב .וב םיאשונל םיקנעומה םיירמוחה תוריפה ןיבל יאבצה 

תוחור לש ןתעפשהו םיילארשיה םייניבה תודמעמ ברקב שדח ינכרצ־ינרמוח חיש לש 

ןמו המחלמה בצממ םיקיפמ הלא תודמעמש תלעותה לע הלאש ןמיס וביצה היצזילבולגה 

הסיפתה לש הנשנו רזוחה הנולשיכ ןיב רוביחה .תיאבצ־תינוחטיבה הריזב םהלש תויטננימודה 

ןיב חתמה תא דדיח "לטנה יאשונ" ינפב ביצה הז ןולשיכש ירמוחה ריחמה ןיבל תינוחטיבה 

תוצובקה ברקב ינוחטיב־יאבצה חישה לש ותושלחיהל איבהו ,תויאבצה ןיבל יתרבחה זכרמה 

.הרבחב תויטננימודה 

רואיתל שדקומ ,תירוטסיהה הריקסה תא הבר הדימב לעונה ,רפסה לש ישילשה וקלח 

הרבעש םיצאומה היצזילבולגה יכילהת דציכ ראתמ הז קלח .הלא םיכילהת לש םתלשבה 

אבצה לש ותורתייתה" הנכמ יול ליגיש המל ואיבה םיעשתה תונשב תילארשיה הרבחה 

זכרמה תוצובק ברקב ידמעמ "היצביטומ רבשמ" לש ואישלו (222 'ע) ךויוושה־יא קותעשב 

סייגתה ומצע אבצהש ךכ ידכ דע קימעה תויאבצל תיתרבחה הינומגהה ןיב רוכינה .יתרבחה 

תא םליגש ,ולסוא ךילהת לש ותצרמהלו תינמחולה תוינידמה ןותימל ילסקודרפ ןפואב 
.לארשיב םזירטילימה לש ותוצווכתה איש 

טבמה תיווז ללגב רקיעב ,ימעטל רתויב םיניינעמה םה רפסב םינורחאה םיקלחה ינש 

גשומ) לארשיב הרבחהו אבצה יסחיב יוושכעה "רבשמה" תניחבל םיעיצמ םהש תירוקמה 

םיערזה תא ההזמ רפסב יעיברה קלחה .<הלא תויגוסב קסועה ימדקאהו ירוביצה חישב חתפמ 

ותריגסלו ,תילארשיה הרבחב תובחרנ תורדש ברקב תשדוחמ היצזירטילימ לש התטיבנל 

םיקרפל המודב .תילארשיה הרבחה לש התישארב דוע חתפנש ,ירוטסיה־ויצוסה לגעמה לש 

־םינפ יוניש יכילהת ןיב יטקלאידה םיסחיה הנבמ דציכ ריבסמ רבחמה ,רפסב םימדוקה 

םזירטילימה לש וסלפמ תא עבוקה אוה םיינוציח םייתרבח־ורקמ םיכילהת ןיבל םייאבצ 

:םיעשתה תונש ךלהמב םיליבקמ םיכילהת ינש לש םתווהתהב דקמתמ חותינה .הרבחב 

ןייפאתהש ,אבצה לש יתרבחה ובכרהב יונישו ,"םכחו ןטק" יגולונכט אבצל ל"הצ לש ותכיפה 

־יתדה רזגמהו םימעה־רבח ילועב תעכ תורבגותמה)תוילאירפירפה תוצובקה לש ןתרידחב 

ןיב חתמה לש ותכיפהב תרכינ יונישה לש ותועמשמ .תיאבצה היישעה בל לא (ימואל 

תודמעמ־אטמה ינש ןיב תוביריה ןמ ןוזינה חתמל שדחמ־םזירטילימהו םזירטילימ־הדה תומגמ 

דוקיפה תודמעב קיזחמ ןיידעש ,יתרבחה םייניבה דמעמ :ילארשיה אבצה תא תעכ םיביכרמה 

יאבצה גרדה תא תעכ סלכאמה ,ילאירפירפה דמעמהו ,היגולונכטה תוריתע תודיחיבו 

ותגיסנ תא םילצנמ םינורחאה ,תינידמ תוניתמ לש ןוויכל םיכשומ םינושארה דועב .םחולה 

.תינוחטיבה המלסהה ןמ יתרבח לומגת קיפהל םיסנמו אבצה ןמ יתרבחה זכרמה לש תיתגרדהה 

ןכו ,הצקא־לא הדאפיתניאב יוטיב ידיל האב הז הנבומ חתמ לש ותלשבה ,יול לש ותנעטל 

תומיעלו אבצל הסחיב תילארשיה הרבחה תאו אבצה תא תוקיסעמה תויזכרמה תומלידב 

לש הרוש ןחובה ,רפסב ישימחה קלחה לש ורקיע שדקומ הלא תויגוסל .וב הנותנ איהש 
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,םייניבה דמעמ ברקב םיאולימה רבשמ ןוגכ ,תיוושכעה תינוחטיבה תואיצמל תוולנה תועפות 

־היצזירטילימה ,אבצה ןיבל לארשיב תונוש תוצובק ןיב הקיזה קוזיח תמועל תונברסה תעפות 

.דועו תיטילופה תכרעמה לש שדחמ 

קבאמ ןיבל םזירטילימה לש ותמצוע ןיב תמייקה הקיזה תא השיגדמה הזתה יכ קפס ןיא 

םזירטילימה לש הענהה תוחוכל תובישח לעב רוקמ לע העיבצמ ידמעמ־ןיבה תוחוכה 

םיירשפא תורוקמ לש תויטנוולרה תא תיחפהל ידכ ,יתעדל ,הב ןיא םלוא ;ילארשיה 

םידממ סחייל השק המכ דע םיגדמ תיחכונה הפוקתל סחייתמה חותינה אקווד .םיפסונ 

הפוקתב טרפבו ,אבצה יפלכ תילארשיה הרבחה לש הסחיל םיידעלב םיידמעמ וא םיינתא 

רוביצה בור יכ םיארמה ,להקה תעד ירקס ,המגודל .הב םינותנ וגאש תילאוטקילפנוקה 

םיזנכשא)שממ הז רוביצמ םירכינ םיקלח לש םתכימת דצל תינידמ הרשפב לגוד ילארשיה 

היתולבגמ תא םישיחממ ,טקילפנוקה לש ולוהינל םייאבצ םיעצמאב הטיקנב (דחאכ םייחרזמו 

.רפסה עיצמש תיטסילאירטמה המזירפה לש 

הנושאר הלבגמ .רפסה לש תופסונ תולבגמ רפסמ לא סחייתהל יתוא העינמ וז הדוקנ 

תוינגורטהב ריכמ רבחמה םנמא .חותינה סיסבב תודמועה תויתרבחה תוירוגטקל תעגונ 

תאצומ הניא וז תושיגר ךא ,<45 'עב ,המגודל) חותינב תונודינה תוצובקה לש תיתרבחה 

הירוגטקב ךכ־לכ תולדבנ תויתרבח תוצובק ךורכל הייטנה .ומצע חותינה לא הכרד תא 

.השק היעב תרצוי םיסרטניא תופתוש ןהב שיש תיטילופ־ויצוס היצילאוקב וא תידמעמ 

לש חותינב הפירחמו תכלוה ךא ,ירוטסיהה חותינה בלשב תיסחי הנותמ תרתונ וז היעב 

־רבח ילוע לש תצאומה םתובלתשה ,השחמה םשל .ונתפוקתב םייתרבחה תוחוכה ךרעמ 

םילעמ הז דמעמ ךותמ רצונ םילחנתמה רזגמש הדבועהו ילארשיה םייניבה דמעמב םימעה 

תחא לע .תוילאירפירפ תויתרבח תוצובק הלא תוצובקב תוארל רשפא ןכא םא הייהתה תא 

תידמעמ השקמ היושעה הצובקכ תיחרזמה הייסולכואה תייארב תויתייעב תמייק המכו המכ 

ליגיש)ןהלש תוביציה רסוח םע דחי תויתרבחה תוירוגטקה לש ןפקות לע רוערעה .תחא 
:םייריפמאהו םייטרואתה םינועיטה יבגל הלאש ינמיס המכ םיביצמ ,(וילע עיבצמ ומצע יול 

תויתרבחה תוירוגטקה םאה ?אבצה לש "השדח תיתרבח הרוטקטיכרא" לע רבדל ןוכנ םאה 

תופתושכ "תוילאירפירפה" תוצובקה תא תוארל ןוכנ םאה ?הווהה חותינל תומישי רבעה ןמ 

תא תתרשמ ןכא שדחמ־היצזירטילימה םאה - רתויב תיזכרמה הלאשהו ?םיסרטניא 

?היטעב תומלשמ ןמצע ןהש דבכה ירמוחה ריחמה תורמל ,הלא תוצובק לש ןהיתופיאש 

שומישה .םהב שמתשמ רבחמהש םייריפמאה םינותנה לש םייפואל תעגונ תרחא הלבגמ 

ןימזמ ילאוטקאה חותינה ךא ,םיירוטסיהה םיקרפב טלחהב יעבט היה םיינשמ םינותנב 

קסועה ןוידה אוה טלוב ןפוד אצוי .רפסב דואמ םירסחה ,םיינושאר םינותנ לע תונעשיה 

םיללחה תפמ חותינ לע רתיה ןיב ססבתמה ,אבצה לש יתרבחה ובכרהב לחש יונישב 

דציכו םיאצממה לש םרוקמ המ רורב הז ןיא ןאכ םג ךא .(408 'ע> הצקא־לא תדאפיתניאב 

םיתעל לברסמ םהב שמתשמ רבחמהש םירקמהו תואמגודה רשוע אקווד ,תאזל רבעמ .וחתונ 

.םינועיטה ףצר תנבה תא השקמו האירקה תא 

המגידרפה ןמ תרזגנה ,רפסב חותינה תמרל תסחייתמ ןאכ הלעותש הנורחא תרוקיב 

תיתרבחה תואיצמה ,יול לש ותשיג יפ־לע .הנממ אצוי רבחמהש תילרוטקורטסה תיטרואתה 

ירוטסיה ןויסינ ,םייתרבח םיסחי ,תוברת תוברל ,םינבמ" לש םחוכמ הנושארבו שארב תרצונ 

תויטנוולרה ןמ ךכב טיעממ יול ,יתעד תוינעל .<55 'עב םיילוש תרעה)"םיידסומ םיכילהתו 

הטונ יול .ןהל סחיימ יתרבחה ןכוסהש תועמשמה לשו יתרבחה ןכוסה לש תולועפה לש 
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קר תרכינ התעפשה רשא ,יתרבחה הנבמה לש רצות תרוש קרו ךא הלא תויועמשמב תוארל 

העותה ,class-dope רשאמ רתוי אל יתרבחה ןכוסב תוארל הייטנה .רבטצמ ינבמ טקפאכ 

טבמה תיווז תא ידמ הרצמ ,יתרבחה הנבמה ךותב עדומ יתלבו ילנויצר יתלב ןפואב העוטו 

ובש ,ףסוי רבקב עוצפה תרקפה לש הרקמה אקווד .תיוושכעה תיתרבחה תואיצמה לע 

היושע התייה תיטילנאו תיטרואת תוחיתפ הדימ וזיאב חיכומ ,דפסה תא רבחמה חתופ 

תפוקת"ב רקיעב ,םהילע עיבצמ רפסהש םירתוסה םיכילהתה ןמ קלח שדח רואב ריאהל 
.תיחכונה "םימודמדה 

יריפמאו יטרואת ךבדנ ףיסומ יול ליגי לש שדחה ורפס יכ קפס ןיא ,תולבגמה תורמל 

השיגב דוחייה .האבצ ןיבל תילארשיה הרבחה ןיבש ןילמוגה יסחיב תקסועה תורפסל בושח 

תילארשיה הרבחה ןיב םיסחיה חותינל ימניד דממ תסנכהב אוה יול ץמאמש תילאוטקילפנוקה 

תויזכרמה ויתומורתמ תחא יהוז ,יתעדל .לארשיב םזירטילימה לש הנתשמה ותמצועלו אבצל 

םירקחמה ןמ לטובמ אל קלח לש תיטטסה םתייטנ עקר לע רקיעב תטלובה ,רפסה לש 

ינגרוא ןפואב בלתשה לארשיב םזירטילימה יכ הנעטה ,ןכ־ומכ .אשונב הכ דע וקסעש 

תרצוי תילארשיה הרבחב םיינויווש־יתלבה םייטילופ־מייתרבחה המצועה יסחי תיינבהב 

לע םתעפשהו םייתרבחה םייחב המחלמהו אבצה לש םמוקמב ןוידל תירוקמ טבמ תדוקנ 

הריצי לש ןתוציחנ תא םישיגדמ הלא םירסמ .לארשיב תונוש תויתרבח תוצובק ןיב םיסחיה 

ללכבו ,לארשיב הרבח ־אבצ יסחיב תורומתל וסחייתיש ,תופסונ תירקחמ היישעו תיטרואת 

.הב םינותנ ונאש תבכרומה תינוחטיבה תואיצמל הז 
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