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- תישונאה הירוטסיהב קוחרה רבעל הרואכל תכיישש העפות ןחובו ראתמ רפסה 

אל "ילבולג"ה ונמלועמ קלח איה ;תמייקו היח תודבעה יכ הארמ סלייב ,םרב .תודבעה 

רבחמה .םייטסינרדומ־טסופה םילאוטקלטניאהמו קט־יהה תיישעתמ ,טנרטניאהמ תוחפ 

לש גוס לכל סחייתמ וניא גשומה .ירופטמ וניא תודבעה גשומב ושומיש יכ שרופמב ןייצמ 

לש התועמשמ .הטילש יסחי לש ןחבומ סופדל אלא ,םישק םייח יאנתל וא ינוציק לוצינ 

,םיילכלכ םיחוור תקפה ךרוצל רחא םדא לע םדא לש תטלחומ הטילש איה תודבעה 

ךמס־לע ,רבחמה לש ודידל .תישממ תומילא לש הלעפה תועצמאב תגשומ וז הטילששכ 

דבעה תיוושכעה התרוצב םא םג ,תודבע לש העפותל םויכ םידע ונא הלא דוסי־ינייפאמ 

שי יכ ךירעמ רבחמה ,וז הרדגה יפ־לע .תיקוח הניחבמ וילעב לש יטרפה וניינק דימת וניא 

תאז .תודבעב םייחש ־ םידליו םירבג ,םישנ - םישנא ןוילימ העבשו םירשעכ םלועב 

וא יטסילטיפק־ םורטה םלועה לש דירש הניא תודבעה יכ איה רפסב תיזכרמ הנעט ,דועו 

ביכרמ איה אלא ,ישילשה םלועב "תויביטימירפ" תועלבומב הלגתמה ינרדומ"םורטה 

.תילבולגה הלכלכהמ דרפנ־יתלב 

,םייטילופה םיאנתה תאו תיוושכע תודבע לש תונוש תורוצ חתנל שקבמ רפסה 

תויוסחייתה שיש יפ־לע־ףא .המויק תא םידדועמו םירשפאמה םייתרבחהו םיילכלכה 

םלועה" לש םיינוריעה םיזכרמב תודבע לש םירקמל ,תוקימעמ־אלו תויקלח ,תודחא 

םלוע"ב תונוש תורבחב תודבע לש םירקמ־יחותינ השימחב דקמתמ רפסה ,"ןושארה 

םירושק הלא תורבחב תודבעה יסופד ,רבחמה לש ותנעטל יכ שיגדהל בושח ."ישילשה 

דחא לכל .ילבולגה םזילטיפקה תובחרתהמ רתיה ןיב תועבונש תויתרבח תוקימנידל 

תודבע ,דנליאתב ןימה־תיישעתב תודבע :טרופמו ףיקמ קרפ שדקומ םירקמה־יחותינמ 

רוצייב םידבע ,ליזרבב םחפ תקפהב םידבע ,הינטירואמב תיטסילטיפק־מורט "תיסלק" 

רבחמה ,וללה םיקרפב העפותה דועית תרגסמב .ודוהב תואלקחב םידבעו ןטסיקפב םינבל 

םניה הלא םיחוור .םתדובעמ קיפמ םידבעה קיזחמש םיילכלכה םיחוורה תא דומאל הסנמ 

םירואית גיצמ רבחמה ,ןכ־ומכ .תורבח ןתוא לש םיחנומב תוחפל ,םיתיעל םימוצע 
דועיתה .םהילע םילעפומה תומילאה יסופד לשו ,םהיתוחפשמו םידבעה ייח לש םיטרופמ 

םהירופיס תגצה לע םג תתשומ אוה אלא ,תטשפומה המרב קר ראשנ וניא םידבעה ייח לש 

ךמסמל רפסה תא ךפוהש רבד ,םיישיא םינויפאו םש ילעב ,םייפיצפס םידיחי לש םיעזעזמה 

.המצוע־בר 

תודבעה יסופד לש ןווגמה תא םימיגדמ םינושה םירקמה־יחותינ ,רתוי תיטילנא המרב 

םעו תורבח ןתוא לש םייטילופה־טייתרבחה םינבמה םע םהלש רשקה תא ,םימייקה 

םינונגנמה תאו ,תיסלקה תודבעל סחיב יונישהו תויכשמהה יווק תא ,ןהב ולחש םייונישה 

רפסב תניינעמ הנבות ,יתנייצש יפכ .םהילע םיתתשומ לוצינהו הייפכה יסחיש םיילוגסה 

רקיעב תולגתמ הלאכ תוקיז .תילבולגה הלכלכה ןיבל השדחה תודבעה ןיב תוקיזב תעגונ 

רבחמה ,ןושארה הרקמב .ליזרבב םחפה תקפה לשו דנליאתב ןימה־תיישעת לש םירקמב 

ביבס םיווהתמה םיימואלניב הריגה ימרזל תסחייתמ תחאה .תויזכרמ תוקיז יתש ןייצמ 
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תאציימ םג דנליאת :ןימה־תיישעתל הדובע־חוכ קפסל תנמ־לע תורענו םישנ לש דובעשה 

ןתינ .סואלמו המרובמ הלאכ תאביימ םגו ,רופגניסלו ןפיל ,ברעמל תודבעושמ םישנ 

,תימואלניב הריגה לש תוירוזיא־ןיבו תוירוזיא תוכרעמ לש תוחתפתה ןאכ תוארל 
לש םירחא םיגוס ביבס םינורחאה םירושעב ושבגתהש הלא תא תרכינ הדימב תופפוחה 

הלעמ ןימה־תיישעת ביבס הריגהה תוכרעמב םילעופה םינונגנמה רואית .הדובע־תריגה 

ןניב ילוא םימייקש ,ינבמה ןוימדל רבעמ ,םיישממ םירשק תודוא־לע תוניינעמ תולאש 

דנליאתב ןימה־תיישעת ןיב תרחאה הקיזה ."תימיטיגל" הדובע־תריגה לש תוכרעמ ןיבל 

- ינפי רקיעב - רז ןוה תעקשה לש םיסופדב תעגונ תילבולגה תילכלכה תכרעמה ןיבל 

לש םיסופדה ,בוש .תודבעושמ םישנ תקזחה לע םיססובמ םקלחש ,דנליאתב תשוב־יתבב 

םימוחתב וחתפתהש הלא תא םיריכזמ הז םוחתב וחתפתהש ןוה לש תימואלניב העונת 

.תילבולג תילכלכ תוליעפ לש "םיימיטיגל" 

םחפ תקפה לש הרקמב םג דעותמ השדח תודבעו היצזילבולג ןיב רשק לש המוד גוס 

־ינלבק לש תובכרומ תותשרב םינייפואמ וז היישעתב תולעבהו לוהינה יסופד .ליזרבב 

־ךרדב השענ ,םתלעפהו םידבעה תקזחהב ךורכה ,חטשב רוצייה לוהינ .םיכוותמו הנשמ 

לש תרשרשל םירושק הלא ךא ,תילקולה המרב םילעופה םינטק םימזי ידי־לע ללכ 

־ףא .עקרקה ילעב םהש ,םיימואל־בר םקלח ,םילודג םידיגאתל םיתיעל העיגמה םיכוותמ 

תוננוגתמ ןה ,םידבע תקזחהב םרוקמש םיחוורה בריממ תונהנ הלא תורבחש יפ־לע 

תולוכיש - תורחאו תויקוח ־ תוירשפאה תועיגפהמ הנשמה־ינלבקו םיכוותמה תועצמאב 

.םידבע תקסעהמ עובנל 

ןיבל הרבחה יעדממ םירקוחל םידעוימה םיימדקא םימוסרפ ןיבש רפתב דמוע רפסה 

.ויתושלוח םג תועבונ ךכמ ;רפסה לש וכרע עבונ ךכמ .בחרה רוביצל םידעוימה םימוסרפ 

חתופ רפסה ,םידבעה לש םייחה יאנת לש םיטרופמ דועיתו םירואית תועצמאב ,דחא דצמ 

.ללכ־ךרדב וילא ותעד תא ןתונ וניא ברעמב "ליכשמה רוביצה"ש ונמלועמ קלחל רהוצ 
תודבעה תעפותל תועדומ תריצי :ולש תשרופמה הרטמה תא גישמ רפסה ,וז הניחבמ 

חתנל ןויסינכ ,הז םע דחי .ירוביצה םויה־רדסל היגוסה תאלעהל םורתל הלוכיש ,השדחה 

תודבעה יסופד ןיב רשקה תניחב ,המגודל .תודחא הפרות־תודוקנ רפסב שי ,העפותה תא 

תינטשפ הניה תויפיצפסה תורבחה לש םיילכלכהו םייטילופה ,םייתרבחה םינבמה ןיבל 

.יאנותיע חווידב תלבוגו םיתיעל 

הנומט תודבעב תיכרעו תיטילופ הניחבמ ךכ־לכ ןועט גשומב שומישב תונכסה תחא 

היעבה ךכב .חותינ ילככ ותועמשמ תא דבאמ אוהש ךכ ידכ דע ויתולובג תבחרהב 

ראתל הייטנ םיתיעל שי יכ ,קדצבו ,ןייצמו וז הנכסל עדומ רבחמה .רפס לש תיזכרמה 

ינוציק ןפואב תולצונמה תוחפוקמ תויסולכוא לש םיריפחמ הקסעה יאנתו םייח יאנת 

,הז םע .םייתרבח םיסחי לש הז סופדב רבודמ ןיא רשאכ םג ,תודבע לש םיחנומב 

,וב ידמ בחרנ שומיש ינפמ ריהזמו גשומה לש תיסחי תקיודמ הרדגה גיצמ אוהש יפ־לע־ףא 

ןה יכ המודש תועפותל תוסחייתה שי רפסב םינוש םיקלחב .דימת ךכמ ענמנ אל ומצע אוה 

,השעמל .םיילדואיפ םיסחי ןוגכ ,תודבעל רשאמ הטילש לש םירחא םיסופדל רתוי תובורק 

.תופדרנ םילימכ ־ םזילדואיפו תודבע - םיחנומה ינשב םימעפל שמתשמ ומצע רבחמה 

־תעד תא עזעזל יעצמאכ יטילופ ךרע ילוא שי תודבעה תיירוגיטקב הז בחרנ שומישל 

םירשפאמש םינונגנמה תא תיטילנאו תיריפמא ףושחל תלוכיב עגופ אוה ךא ,להקה 

תודבעל סחיב הב ולחש םייונישל םימרוגה תאו ,העפותה לש המויק ךשמה תא םידדועמו 
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הטילש לש םיסופד םתוא לש קימעמ חותינ רפסב רסח ,ךכמ האצותכ ."תיסלק"ה 

רוא ךפושה בושח ךמסמ ונינפלש הדבועהמ ערוג וניא הז לכ ךא .דעתמ אוהש ןויווש־יאו 

.היצזילבולגה ןדיע לש רתויב םילפאה םידדצה דחא לע 

קהנזוד באז 
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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