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אנהכ ןבואר רוספורפ לש ורכזל 

רד לאקזחי 

.םילשוריב ,2003 ינויב 3־ב רטפנו ,אפלא תיב ץוביקב ,1931־ב דלונ אנהכ ןבואר 

הקלחמה ןיב ונמז תא קליחו ,תירבעה הטיסרבינואב רקחו דמיל הנש םישולשמ רתוי ךשמב 

.ךוניחל רפסה־תיבב ךוניחה לש היגולויצוסל המגמה ןיבל היגולויצוסל 

ותחפשמ הרבע םשל)ןנחוי תמרב םירוענהו ,םישולשה תונשב ,אפלא תיבב תודליה 

תובצעמ תויווה ןבוארל ויה ,הרבעש האמה לש םיעבראה תונשב ,(אפלא תיבב גוליפה רחאל 

ץראב ,וייח תונחת לכ לא ץוביקה תא ומע אשנ אוה .וימי לכ וב ורכינש ,המצוע תובר 
בוכורוב תנוכשב) דבועה רעונב ותוליעפב ,רעונ ינבו םידלי תכרדהב :בחרה םלועבו 

,לרב תיבב םידומילב ;ל"הצב תורישבו (םיצוביקהו תוצובקה דוחיא לש רעוגה תביטחבו 

ויסחיבו תימדקאה ותדובעב ,הינרופילקבש ילקרב תטיסרבינואבו תירבעה הטיסרבינואב 

.םירבחו םידימלת םע 

התואש ,תינויצה רעונה תעונת לש תידוחייה העפותה ןבואר תא הקתיר הליחתכלמ 

ועייסש תונבות באש וללה תועפותה יתשמ .ץוביקב םידליה תרבח לש המזירפה ךרד ןחב 

םיינרדומה םירוענה תועפות לשו םיילמרופ־יתלבה ןוגראהו תעדה לש הירואת תונבל ול 

־יתלבה לדומה" .תיגולויצוסה הבשחמל תובושחה ויתומורת ויה הלא .םיינרדומ־טסופהו 

:תוגהנתה לש םינפצ הנומש לע ססובמה ,יתרבח רדס לש הגשמה אוה (1974 ,אנהכ)"ילמרופ 

,םינוש םימוחתב תנווגמ תוליעפ :וכותב תישפוח תוליעפו ןוגראל ןוצרמ תופרטצה 

־םויק ;םיישיאניבה םיסחיב ןויוושו תוידדה :םיגוש םירושיכ לש םיוטיב תא תרשפאמה 

,השימג הינבה ;הייעטו יוסינל םיבחר םיילוש :תודגונמ ףאו תונוש תויצטניירוא לש דחיב 

,דיתעל תנווכמ תינרישכמ תוליעפ :הלועפ יסופדו םידיקפת לש ,המישמו בצמ תיולת 

םילמס ןיב ץימא רוביחו ;תידיימ תלמגותמה תיתעבה תוליעפ םע דרפה־אלב תבלושמ 
.םישעמל 

תכרעמכ אל .תורבח לש סופיט ןייפאמכ ןבואר האר ילמרופ־יתלבה לדומה תא 

תועשב םידליה תא הקיסעמו רציימ אוהש םיצחל "הגיפמ"ה ,ילמרופה ךוניחל "המילשמ" 

יכוניח לדומ ,תודחוימ תומצועב ןייטצמה ,תילוגס תוהז לעב ךוניח סופד אלא ,יאנפה 

לש תורבחב ךכ .םיבושח םייכוניח םידעי תגשהב וילע ףידע ףאו ילמרופה ךוניחל יפילח 

תוביוחמ תעיטנב ,םייתרבח םיכרע תרהבהב ,תוגהנתה תומרונ תיינקהב ,םיפחדו תושגר 

םגרתל תולוכיבו ,רותלאו תונשדח ,תויתריצי לש םירושיכ חותיפב ,םהילמסלו םיביטקלוקל 

ינבל דחוימב םיאתמ הארנ הז ךוניח סופד .םייתרבח םידיקפתלו תויוליעפל ילמרופ עדי 

תא םיסנמו םינחוב ,םהייח לש בצעמו ירוטרומ בלשב ,"ןיבל ןיב" םיאצמנה ,םירוענה 

.םירגובמה תרבחב םתובלתשה ןפוא תאו םתוהז 

םירוענב תוארל וטנ םתיברמ .ירשפא טבמ לכמו ,םירוענה תא ורקח םיבוטו םיבר 

,תימונא תונדרמב הוולמה ,רגובמה לש וידיקפת תולטמל תולגתסהו הדימל לש היווה 

םירוענה תוהמ תא וליאו ,ןימסת תונדרמב האר ןבואר .התביבסלו המצעל העיגפ איהש 

־יתלבה לש ןפוצה יפל תיתריצי תוגהנתהל הייטנב תנייפאתמה תיתרבח העפותכ ספת 

,רעונ תועונת ומכ ,םינווגמה םירוענה תוברת ייוליג יכ ןעט תזעונ הזתב .תוילמרופ 
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יחולג ,היצזילבולגה דגנ תונגפהה ,םיקוריה ,םיפיהה ,םיטנדוטס תודירמ ,בוחר תורובח 

םג ומכ ,םלועה יבחרב דונה ילויט ,וגכטהו פופה תקיזומ ,םינודעומה תוברת ,שארה 

,םיריעצ םישנא לש תובוגת םדוסיב םה ,(start-up) קנזהה תומזיו טנרטניאה תוברת 
םייונישה חכונל יטנתואו ימונוטוא ימצע יוטיבל םירתוחו ,םהייחל תועמשמ םישפחמה 

יסופדבו ויכרעב רתויו רתוי יטואכ השענש ,ינרדומ־טסופהו ינרדומה םלועב םיריהמה 

.(Kahane with Rapoport, 2001)ובש תוגהנתהה 

תוהזו םירוענ ומכ) תונווגמ תועפות רקחב ןבואר םשיי "ילמרופ־יתלבה לדומה" תא 

,יתיימינפ ךוניח ,ישילשה םלועב םירוענ ,הטילקו הריגה יבצמב םירוענ ,תורוד יסחי ,תימואל 

־ךנוח יסחי ,תיתרבח תובדנתה ,היטרקומדלו תוחרזאל ךוניח ,ץוביקב תורבחה ךילהת 

הבישחה .יגולונכטה ךוניחהו תיעדמה תונשדחה ,תיתרבחה תותיחשה רקחב םגו ,(ךינח 

לדומה לש תינושארה תיגשומה תרגסמה לולכשל ותוא וליבוה הלא םימוחתב הריקחהו 

תועפותכ םינוגרא תנחובה ,ךפוצ־יבר םינוגרא" לש רתוי תיללכ הירואת ידכל החותיפלו 

־יתלב ,םיילמרופ םינפצ - תיתרבח הלועפ לש םינווגמ םינפצ תופרצמה ,תוידממ־בר 

.(Kahane, 1988) רכו םייניירבע ,םייעדמ ,םיינושאר ,םייטרקורויב ,םיילמרופ 

תולאש חינזה אל ןבואר ,םירוענה רקחב ומכ ,יגולונכטה ךוניחה לע וירקחמב םג 

תכרעמכ ודמעמל רשאבו יעוצקמה ךוניחה לש תוירובידה תויועמשמל רשאב תולבוקמ 

דחי ףריצ תירוקמ ךרדב .תאזל רבעמ ףא ךלהו ךישמה אוה ךא ;יעוצקמ םדא חוכ הרישכמה 

לשו ,םולוקירוקה לשו תעדה לש היגולויצוסה לש ,ילמרופ־יתלבה לדומה לש םיטביה 

לש םהידיקפת ביט לע ,תיגולונכטה תעדה תוהמ לע תולאש לאשו ,דיקפתה תיירואת 

םינפצה לעו ,התיכ תדימל תמועל הנדס תדימל תוהמ לע ,יעוצקמה ךוניחב דימלתהו הרומה 

.(Kahane &C Starr, 1987 ;1984 ,ראטסו אנהכ> הז םוחתב הקיטקדידהו היגוגדפה לש 

ןבואר ליכשה ,(רסלמס לינ תייחנהב) ילקרב תטיסרבינואב טרוטקודה תביתכ זאמ 

ענכושמ היה אוה .ודוהבו לארשיב - ךוניחהו הרבחה רקחמ לש םיביתנ ינשב ליבקמב ךלהל 

םיוות תלעב ,"הנטק" הרבח רקחב דחוימב ךכו ,יתרבח רקחמ לכב ינויח אוה הוושמ טבמש 

.תילארשיה הרבחה ומכ ,םיקזח םייטסירלוקיטרפ 

ארוקל תוחפ םירכומ (היזנודניאבו) ודוהב תוברתו הרבח ,ךוניח תויגוסב וירקחמ 

אוה .תירוקמ השיג ןבואר ןיגפה הלא תויגוסב םג ,םירחאה הריקחה ימוחתבכ .ילארשיה 

,תיברעמה הנרדומה לש הרידחכ וא ץומיאכ קר אל ודוהב תיטרקומדה המואה ןיינב תא ןחב 

תורוסמב םרוקמש םינפצ ןיב היצרגטניאו רוביח לש ךילהתכ הנושארבו שארב אלא 

יטקלאיד ךילהתכ ;תיברעמה היגולונכטהו תוברתה לש םינפצ ןיבל תוינימהרבו תויטסיהדוב 

,ינרדומה תאו יתרוסמה תא רדממ םימיוסמ םימוחתב רשא ,םייאלכ הנבמב שחרתמש 

הצימאה הקיזה ךותמ אקווד היצמיטיגל באושה הנבמכ ;םהיניב גזממ םירחא םימוחתבו 

הנפ וז הייארב .(Kahane, 1982) תוירוקמה תורוסמה לא ותוא תוליבומה תוטילאה לש 

ןיב תוכוותמה תוטילאה יוניבל תיזכרמ הריזכ ,ודוהב הובגה ךוניחה תא רוקחל ןבואר 

םילעופה" לש םכוניחב םיכילהתהו םיאנתה תפישחל רתוח אוהשכ ,תויוברתה יתש 

.יטרקומדה ביתנב תינרדומה ודוה תא ךילוהל וליכשהש ,םיליכשמה תטילא ־ "םיילאודה 

םינורחא הכירעו הביתכ יבלשב אצמנש הז אשונב קסועה רפס וירוחאמ ןבואר ריתוה ,ותומב 

 .(Kahane, in publication)
,םינויפא רפסמ ןבואר לש תיעדמה ותדובעב ןיחבהל רשפא ,םינושה םירקחמל רבעמ 

תוקסועה ,"תולודג" תולאש דימת ןה רקחמה תולאש <א> :הדוחיי תא רצוי וידחי םרוביחש 
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ןיבש ,םייניבה םוחתל דימת תונווכמ תולאשה ,תאז םע <ב> ;תובכרומ תויתרבח תועפותב 

ןיבל הרבחהו תוברתה ןיבש םירוביחל ,תיתרבח־ורקימה המרל תיתרבח־ורקמה תמר 

תיטרואת תועמשמ תולעב ןה תולאשה <ג> ;תויתרבחה תוצובקהו םינוגראה לש םתוגהנתה 

עיגהל תרתוח תולאשה תגשמה <ד> ;ימושייה "הדשה" לא תורבוח דימת ךא ,תקהבומ 

םינפצ לש יוביר החינמ איה ;תרקחנה העפותה לש ,"םייטנגה" םינפצל ,קמועה ינבמל 

איה הגשמהה <ה> ;הריקחה דקומב םיאצמנה םה הלא םיפוריצו ,םהיניב םייאלכ יפוריצו 

העפותה תא האור ,יריפמאה הדשה לא דימת תנווכמ איה ךא ,תקיודמו תטרופמ ,תיתטיש 

הריקחה תטיש <ו> ;התוא םיביכרמה םימוטאה תמרל היצקודרמ תענמנו ,התוילוכב תרקחנה 

םייטננמיאה היכרצמ תרזגנ אלא ,יהשלכ תיגולודותמ וא תיפוסוליפ הלוכסאל תביוחמ הניא 

הרקמ לש קמועל הריקח ;תחא הטיש לע ףידע הריקח תוטיש יוביר <ז> ;הריקחה לש 

הקיטיונמרה ,םירקמ לש םגדמב הריקחה לע הפיסומ ,"הטוסה" הרקמה דחוימב ,דדוב 

האוד הניאש ,יתאוושה טביהב תונשרפ <ח> ;וז תא וז תומילשמ תיטסיביטיזופ הריקחו 

תא הריקחל םיקינעמ ,הרתי תויביטקייבוסמ תוריהזו ,םיאצממה הדש לעמ ידמ הובג 

.יעדמה הכרע 

תילאוטקלטניאה היצקארטניאב תומימע לש הדימ םג הרצי ןבואר לש תבכרומה ותבישח 

לדומה לש תוחנהל המאתהב ךא ,ילסקודרפ ןפואב .דחאכ םידימלתו םיתימע םע ולש 

המסק וז תובכרומ אקווד .הבישח דדועמו הרפמ חוכ תאזה תומימעב היה ,ילמרופ־יתלבה 

םעו תפעתסמה ותבישח םע דדומתהל ולכיש הלאל ,םהבש םירשכומל דחוימב ,וידימלתל 

ןבואר היה תדחוימה ותוישיא חוכבו תאזה תובכרומה לש החוכב .תוהובגה ויתושירד 

חימצמו ךנוחב ותומכ היה אלו ,טרוטקודו א"מ תודובעב םידימלתה יכירדמב םילועמהמ 

היגולויצוסל המגמבו היגולויצוסל הקלחמב לגסה ירבחמ העברא) .ריעצ ימדקא לגס לש 

(.ותארשהבו ותכרדהב םהלש טרוטקודה תא וניכה תירבעה הטיסרבינואב ךוניחה לש 

םינפ־תבר הכימת ,דואמ ישיאו םח סחי וידימלתל קינעה ,תוינדפקה ויתושירד דצל 

לש רושיאה יכילהב הצימא הנגה םג - ךרוצה תעבו ,(תיביצקתו ,תישגר ,תילאוטקלטניא) 

.הכותב םודיקהו תימדקאה תכרעמל הסינכה לש םיתחתחה ךרדבו טרוטקודה 

.םינפ תדמעהו תודסחתה לש ץמש אלב ,הרישיו תיעבט ,תירסומ המצוע ןירקה ןבואר 

תוקפתסהב ,הדובעל תילטוטה ותוביוחמבו והשמ־יאנודרוגה וסחיב יוטיב ידיל האב וז המצוע 

אל הקומע השוחתבו ,תירוביצ תוירחא לש הקומע השוחתב ,תלוזל הנכ הגאדב ,טעומב 

לש וחוכב דואמ ןימאה ךא ,הרבסהב לזלזו הפטה אנש אוה .תיכוניח תוחילש לש תוחפ 

תינויוושו תיטקלאיד םיסחי תכרעמב להנתמו םינפ־תברו הבחר העירי סרופה ,ילנויצר ךוניח 

,תויתרוקיב לש תיסיסב הדמעב םג יוטיב ידיל האב תירסומה ותמצוע .ךינחל ךנוח ןיב 

,הטיסרבינואה יפלכ ,הרבחה יפלכ תיביטקורטסנוק דימת התייה ךא ,דימת הדוהא התייה אלש 

ריתוהש יעדמה ןובזיעה דיעי הפירחה תימצעה תרוקיבה לע .ומצע יפלכ םג ךכמ תוחפ אלו 

ןניא ןהש רבס תאז לכב ךא םינש ךשמב ןהילע דבעש תובושח תודובעב שודגה ,וירחא 
.םוסרפל "תולשב" 

הארוההו רקחמה תרגשב ךישמה אוה .ויניעב דבלב ינכט ןיינע התייה תואלמגל האיציה 

תללכמב הארוה ףיסוה תירבעה הטיסרבינואב תובדנתהב הארוהה לע .בצקה תא טאהל ילב 

וחוכ אולמב ומצע שח ותומ םוי דע .תדחוימ תוחילש הב הארש הדובע ־ ןולקשא 

ויה ותחתמאבו ,שודג היה ותדובע ןחלוש ,דימתכ סומע היה ומוי רדס .ילאוטקלטניאה 

.תובר םינש דוע ,ךנחלו בותכל ,רוקחל ףיסוהל תוינכות 
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