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תכרועה רבד 

הנפד ־ הירקוח יריכבמ המכ הנורחאה הנשב הדביא לארשיב תיגולויצוסה הליהקה 

*םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהמ)ל"ז אנהכ ןבואר ,(ןליא־רב תטיסרבינואמ)ל"ז ,לאערזי 

לוכי וניא הנשב םיימעפ עיפומה תעיבתכ .(ביבא־לת תטיסרבינואמ) ל"ז ףלש ןואילו 

הלאל ותרקוהו ותכרעה תא עיבהל לוכי אוה ךא ,םתושחרתה תעב באכה יעגר לע חוודל 

תוולל ךישמת םתמורת .תילארשיה היגולויצוסה סוסיבל םתוליעפבו םהירקחמב ומרתש 

.םתוא םירכוזו םיריקומ ונחנאו ,םינש ךרואל ונתוא 

היגולויצוסב קסע אוה .גשומה לש בחרה ונבומב ךוניחה רקחב קסע ל"ז אנהכ ןבואר 

.הייטסבו היטרקומדב ,םיטנדוטסבו הטיסרבינואב ,רעונב ,ילמרופ יתלבה ךוניחב ,עדמה לש 

ומצע לע דיעהש יפכ ,ילקרב תטיסרבינואב ותרשכה תעפשה הרכינ וללה םימוחתה לכב 

תימדקאה תעמשמהו תילרביל־תילקידרה הריוואה ;הזה דבוכמה דסומה ירגוב לש תיבה ףדב 

ותוקבדב תימוקמה תיגולויצוסה הליהקב טלב ןבואר .תימדקאה ותדובע תא ובציעש הלא ןה 

התועצמאבש ,תירקחמה ותסיפתמ קלח ויה ןפיו היזנודניא ,ודוה לע וירקחמ .הוושמה רקחמב 

בחר תעד םלועמ קלחכ תילארשיה הרבחה תא םג ךא ,הלאה תורבחה תא ןיבהל שקיב 

וכרדב ,ןבואר .יתועמשמ ןפואב םהמ הנוש הניאו םהמ קלח איה לארשיש ,הבחר תואיצממו 

ותוחיתפ .תויטילופ־תוימדקא תוקולחממו םייטמגידרפ םיתומיעב תוברועממ ענמנ ,ולש 

.וירבחו וידימלת ינפל םיבר םירעש וחתפ יגולודותמו יטרואת םזילרולפבו ןויוושב ותנומאו 

ונל דבא .םינורחאה ויעגר דע דמלל ךישמהו יזכרמ דיקפת הארוהב האר ותשירפ רחאל םג 

.רבחו הרומ 

וימזוימ היהש ,ל"ז ףלש ןואיל לש ורכזל שדקומ תילארשי היגולויצוס לש ירישעה ןויליגה 

םירבדב ןויע .םיבאוכו םימומה ונתוא ריאשה ימואתפה ותומ .ןושארה וכרועו תעה־בתכ לש 

ימצעל השרמ ינא .האווצכ ונל םישמשמ תעה־בתכ לש ןושארה ןויליגה חתפב בתכש 

ףקות הנשמ וירבד םילבקמ שדח ןויליג לכ םע ןכש ,םנושלכ ולש החיתפה ירבדמ איבהל 

.קזוחו 

,תילארשיה הרבחב קומע רבשמ תעב םלועל אב ,תילארשי היגולויצוס ,הז תעיבתכ 

םיאצומ םניא םלוא ,םינווגמו םירע בצמה לע םינוידה .היכרעו התומד לע תקבאנה 

,השעמל - ןוידהמ רכינ קלח .לארשיב תימדקאה תורפסה תרגסמב תואג יוטיב 

־יבתכל תרכינ המורת םילעמ םיילארשי םידמולמ .תיזעולב עבומ - יראה קלחה 

םישפות םיילארשי םירקחמו ,םהיטביהו םהימוחת לכ לע ,הרבחה יעדמב םייזעול תע 

תוצראב רקיעב םלועב םיריכבו םיליבומ םיל"ומ לש םירפסה תמישרב דבכנ םוקמ 
.תילגנא תורבוד 

ןמ ,התומד לע הז חיש ,תילארשיה הרבחה לע ןווגמו ףיקמ ,קתרמו בושח ןויד 

,תימינפה תרגסמב - לכל לעמו לכ םדוק - בטיה שרשומ םוקמ אצמיש יוארה 

יפלכ בורל םינפומ הינפש ,תילארשיה הימדקאה .ונלשמ תומבבו תימוקמה הפשב 

חופיטו לארשיב הרבחה יפלכ ,םינפ יפלכ םג תוביוחמ הל שיש רוכזל תבייח ,ץוח 

.התוברת 

ימדקאה םלועב תירבעה לש הדמעמו המוקמ תא שדחמ לוקשל םוקמ אופא שי 
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אלא ,םהיתודובע תשגהב םיטנדוטסה לש םתפשבו הארוהה תפשכ קר אל ,לארשיב 

תוססבתהל סחייל שיש תובישחה לכ םע [."] םידמולמ יבתכב הרוגשה הפשכ םג 

תוחפל ,קפסב לטומ וניא הז הגשיהו) םלועב תילארשיה הימדקאה לש הדמעמ 

המורת הווהיו ,םינפ יפלכ אטבתי הז ןוידש ינויחו בושח ,(תילגנא רבודה םלועב 

"".הילע םירבועה םיכילהתלו הרבחה לש תויעבה תרהבהל הימדקאה לש תיתועמשמ 

(.5 'ע ,1א תילארשי היגולויצוס ,ףלש) 

,ךשמתמ יתרבחו יטילופ ,ילכלכ רבשמב היוצמ תילארשיה הרבחה םהבש ,הלא םימיב 

השוחתו שואיי ,הבזכא ךותמ ומצע ךותב סנכתמ ,וללכב ליכשמה רוביצהו ,ולוכ רוביצהשכ 

הפשב ןהב קוסעלו ,הרבחל תועגונה תולאשב קוסעל ןואיל לש ותאירק ,ךרד ןדבוא לש 

התייה ומא תפשש ,ןואיל .דימתמ רתוי תיטנוולר תעמשנ ,ונלש המבה לעו תימוקמה 

תודמועה תויזכרמה תויעבב קוסעלו תירבעב בותכל תדחוימ הבוח ומצעל האר ,תילגנא 

שרוד האנ תניחבב היהש ךכ לע ודיעי תירבעב םיברה ויבתכ .יתרבח־ירוביצה םויה רדס לע 

דחא לכ .םיתימע ינש ידי־לע ובתכנ הז ןויליגב םימסרפתמה ורכזל םירבדה .םייקמ האנו 

תעד שיאכ ,רקחמל תימעכ ,רקוחכ ,רבחכ ןואיל לש תדחוימה ותומד תא וכרדב ריאמ 

היגולויצוסל גוחב ותימע ,ןשד המלש לש םהירבד .םדאכ - לכל לעמ ךא ,העד לעבכו 

,תירקחמה ותדובעב ףתושו דימלת ,תרופ ףסא לשו ,ביבא־לת תטיסרבינואב היגולופורתנאו 

ןפצמ וגל עיצה הברה ותועינצב רשא ,ןופצמה שיא ןואיל לע רמול רשפאש טעמהמ קר םה 

.ךרדה תא ונל הרויש 

הלא .ונרבח ןואיל לש ורכו ןויצל דחוימב ופסאנ אל וז תרבוחב םיללכנה םירמאמה 

םירקוח ידי־לע םיינדפק טופיש יכילהת ורבע ,תכרעמה ןחלוש לא ועיגהש םירמאמ םה 

ךילהתל םיפתושה ידי־לע םוסרפל ורשואו ,רקחמה תולאשל םיעגונה םימוחתב םיחמומ 

ותאווצ הצמוא הדימ וזיאב הדיעמ הז םירמאמ ץבוקבש תוירקמה אקווד םלוא .הכרעהה 

ןוויגלו יובירל תוחיתפ תעבותה הסיפתה לש םיקהבומה היגיצנמ היה ןואיל .ןואיל לש 

לש תידוחייה םתמורתב הרכהלו ,יגולויצוסה חישב םימייקתמה םייגולודותמהו םייטרואתה 

תאז ,תונושה תודמעה תא ןיבהל ןויסינה ןמ קפומה ףסומה ךרעבו םינושה תעדה ימוחת 

תוברתו תעד תומלוע ןיב חיש־וד תריציב ןימאה אוה .תימדקאה המרה לע תורשפתה ילב 

אל םינייפאמה ,תואשנתהו לוזלז ,לוטיב ךותמ אלו ,היתפמאו ידדה דובכ ךותמ םינוש 

.תויטילופהו תויתרבחה תוריזב םג ומכ ,תימדקאה הריזב תוקולחמה תא תחא 

םרותה ,רקה הנפדו רימש ןנור לש םרמאמב תחתופ ףלש ןואיל לש ורכזל 2ה תרבוח 

.טפשמה לש היגולויצוסה - לארשיב ימדקאה רקחמב ויתודוסי תא חינה ןואילש חישה הדשל 

קפוא לומ בתכנ רשא יטופישה טסקטה תא ןיבהל ןויסינה איה רמאמה לש אצומה תדוקנ 

םייתרבח םיסחיו תיתרבח תוהז לש תולאשל סחיב תויכרע תוסיפת ףקשמה ,םיוסמ יתוברת 

קבאמב תואכרע שולשב תוקיספ חתנמ רמאמה .תואיצמה לש הנוניכב ליעפ דיקפת אלממו 

ץלחמ םג ךא ,תורוה יבגל תויטננימוד םלוע תופקשה ףשוח ,םישורג םירוה ןיב יטפשמה 

תוגהה ןיב שגפמב תוררועתמה תומלידה לע עיבצמ אוה .םייביטנרטלא הבישח ינפוא 

םיטפושה דציכ ןחובו ,טפשמהו לארשיב תויתחפשמה לע יגולויצוסה עדיה ןיבל תיטסינימפה 

.הלא תומליד םע םידדומתמ תוטפושהו 

לע ויתוכלשהלו יתרבח ןויווש־יאל תועגונה תויגוסב םיקסוע םירמאמה ןיבמ השולש 

תועגונה תויגוסב קוסעל ותישארמ הברה ילארשיה יגולויצוסה חישה .תילארשיה הרבחה 
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בחרתמה ןויוושה־יא חכונל ךא .הקיטילופו הרבח יסחי לע ןהיתוכלשהבו ןויוושה־יא תורוקמל 

.תובישח הנשמ תולבקמ הלא תולאש ,םייפלאה תונש תישאר לש לארשיב 

תדימ תניחבל ןויצ תדוקנכ (1996) תוריחבה תטישב המרופרב שמתשמ שיעי ריאמ 

לוציפ ינפל ,1996 תנש דע .תיטילופ תוגהנתהו תיתגלפמ הקיז לע דמעמה לש ותעפשה 

ןיב הקיזה השלחנו הגלפמל דמעמ ןיב הקיזה הקזחתה ,תסנכלו הלשממה תושארל העבצהה 

המישרמ הדירי האצמנו ,הלא תומגמב ףירח יונישל הליבוה המרופרה ךא ,הגלפמל הדע 

לש התמצועב היילעב התוולש הדירי ,תיטילופ תוגהנתהל דמעמ ןיב הקיזה לש הקזוחב 

התניש אל לארשיב תיטילופה המרופרה ,ותנעטל .תיטילופ תוגהנתהל הדע ןיב הקיזה 

יפ־לע ,שדחמ ןוגראל המרת אלא ,לאמשל ןימי ןיב "תוחוכה ןזאמ" תא יתועמשמ ןפואב 

.וללה םישוגה תא תוביכרמה "תונטקה" תוגלפמה ןיב תוחוכה יסחי לש ,יתדע חתפמ 

ןאלו דציכ איה רקחמ ךשמה תשקבמהו הלא םיאצממ ירוחאמ תדמועה תקתרמה הלאשה 

?הנכ לע הבשוה הנשיה הטישהש רחאל תיתדעה תוהזהו יתדעה חתמה םיבתונמ 

לש תונשיה תולאשב שדוחמ ןויד םיעיצמ ןייטשפא ןיול חנו טיבש יסוי ,רלדא תיריא 

לע עיבצהל גוהנ לארשיב יתרבח ןויווש־יא לע חישב .לארשיב חותיפה ירעו יתרבח דוביר 

םישקבמ םירבחמה .םיגשיה םהמ םיענומו םיבשותה תא םיאכדמה םימרוגה דחאכ חותיפה ירע 

חותיפה ירעב הסנכההו יתקוסעתה סוטטסה ,הלכשהה עצוממ יכ תחוורה הנעטה תא ןוחבל 

טביהב תובשחתה ידכ ךות ,םירחא םיינוריע םיבושייל האוושהב יתועמשמ ןפואב םיכומנ 

העפשה שי חותיפה ירעב םירוגמל יכ איה םתנעט רקיע .תוירוד־ןיבה תועפשהבו תויליבומה 

םיגשיהה לע וא ההובג הלכשהל יוכיסה לע אל ךא ,תורגב תדועת גישהל יוכיסה לע תילילש 

.םייתקוסעתה 

םוצמצל םיכרדה תייגוסב ללוכה ןוידהמ קלח איה החוורה תנידמ לש התגיסנב ןוידה 

ילרבילה חישה ךותמ וז היגוס ןוחבל שקבמ ןורוד םהרבא לש ורמאמ .יתרבחה ןויוושה־יא 

םתרידח לע עירתמו ,ברעמב םימייקה החוור ירטשמ לש םינוש םיגוס רקוס אוה .יברעמה 

ובוחב ןמוט הז ךילהת ,ותנעטל .ילארשיה החוורה רטשמל םייטסילטניילק תודוסי לש 

החוורה תונידמ תא תנייפאמה תיטסילסרבינואהו הדיחאה דוקפתה תרוצב העיגפ תנכס 

תחא איה החוורה תנידמב ןוידל ןורוד לש ותעצהש קפס ןיא .הנופצו הפוריא זכרמ תוצראב 

ןוידה ךשמהל חתפ חתפי ורמאמש הווקמ ינאו ,וז היגוסב ןוידל תונוש תויורשפא ינמ 

תורעובה תויעבהמ קתוני אל ימדקאה ןוידהש ,ל"ז ןואיל לש ותלאשמב ,הז בושח אשונב 
.תילארשיה הרבחה לש 

הלגתמ ,םדאהו רקוחה ףלש ןואיל תא ךכ־לכ טלוב ןפואב הנייפאש "רחא"ל היתפמאה 

םע םינקז לש םתודדומתה ינייפאמב הנד רשא ,לאילמג הבוטו ןזח םייח לש םתדובעב 

ךפושה ,"תמה דובכ" גשומה דמוע ןויעה דקומב .רבעמ יסקט לש טביהה ןמ תוומה תברק 

הביטקפסרפה יכ איה רמאמה תנעט .תואיצמה ןמ םירקחנה לש תיתגרדהה םתוקתנתה לע רוא 

.םהימי ףוסב םינקז לש םבצמ תנבהל רתוי תיתפמא תרגסמ הקינעמ תיסקטה 

דמועה אשונב הסמ םג לולכת תרבוח לכש התייה ןואיל לש תוכורבה ויתומזוימ תחא 

דומלת ןליא .ירוביצו ימדקא ןויד ררועל היהת התרטמ רשאו ,יגולויצוסה ןויעה לש וזכרמב 

ונקש םיגשומה דחא ,"יתרבח ןוה"ב קסועה רמאמ בותכל יתשקבל ותואינ טארב הירוטקיוו 

ןווגמ תא רוציקב גיצמ הז רמאמ .תונורחאה םינשב יגולויצוסה ןוקיסקלב הזיחא םהל 

תמרב יתרבח ןוה ןיב רבחל תשקבמה תיטילנא תרגסמ עיצמ ליבקמבו ,גשומב םישומישה 

תויוחתפתהמו הטנרה לש היגולויצוסהמ תרזגנ וז תרגסמ .ביטקלוקה תמרב יתרבח ןוהל דיחיה 
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ברה לובלבה תא בשייל :הלופכ הרטמ תעצומה תרגסמל .תוטנר ירטשמ לש םירפיס רקחב 

,יתרוקיב ילככ גשומה תא לילכהל ךרד עיצהלו יתרבח ןוה גשומב יגולויצוסה שומישב 

תעצומה תרגסמה .הרבחב ןויווש־יאו סמח ,ףותיש יכילהת לש ינמז־ובה םויקה לע עיבצמה 

םיירוטסיה םירשקהב םתוא ןגעלו ,ןויווש־יאו הנידמ ,חוכ ןיבל יתרבח ןוה ןיב רשקל תשקבמ 

רדסל תודוסי חיגמו ,היגולויצוסל ותמורתכו גשומב ןוידל חתפ חתופ רמאמה .םייטילופו 

ןוידה םודיקל םייטנוולר םירקחמו הבוגת ירמאמ לבקל חמשת תכרעמה .אשונב ירקחמ םוי 

.אשונב 

תאצמנ תוריקסה ןיב .תכרעמה ןחלושל ועיגהש םירפס תוריקס תומייסמ תרבוחה תא 

ינפל רפסה תא רקס ירובת ודיע .ןדעה ןגב םיטוש םיבשע ףלש ןואיל לש ורפס תריקס םג 

תרבוחהו וז הריקס .ונרעצל ,תאזה הריקסה תא אורקל הכז אל ןואיל ךא ,ןואיל לש ותריטפ 

.ומלועל ךלהש רקי םדא לש ודובכלו ורכזל תושדקומ הלוכ 

םוקמל תודע ךכב םיאור וגאו ,בחרתמו ךלוה תעה־בתכל םירקוסהו םיבתוכה ןווגמ 

־בתכ לש ותחלצה ךשמה .לארשי ירקוח לש תימדקאה הליהקב ספות תעה־בתכש דבוכמה 

חולשמל תפסונ האירק השדח תרבוח לכב ואר ,אנא ,ןכלו ,םירקוחה תליהקב היולת תעה 

תויגוס תולעמ וא/ו חיש הדש תורקוסה תוסמל תועצה לבקל םג חמשנ .םכתדובע ירפ 

.ןוידלו ןויעל 

תילארשיה תיגולויצוסה הדוגאה ינפל תולצנתהב הלא החיתפ ירבד םייסל תשקבמ ינא 

,תכרעמה ירבח לכ .תעה־בתכ יכמות לש המישרה ןמ טמשנ הדוגאה םשש ךכ לע הירבחו 

דעוימה ,תעה־בתכב תיגולויצוסה הדוגאה לש התכימת לע הדות יריסא ,דחוימב ינאו 

.תילארשיה םיגולויצוסה תליהק לכל המב שמשל 

תכרוע ,גוצרה הנח 
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