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"קנדיאמ תא ררחשל ונאב" :םרמאמ לע הבוגתל םיבתוכה תבוגת 

ןמפוה ימתו סומע־ןב רנבא 

תורטממ תחא .ןילופל ל"הצ תועסמ לע ונרמאמל רינ ןורי ל"אס לש ותבוגת לע םיכרבמ ונא 

תונחמל םיניצקה תועסמ תייגוסב ל"הצ תונוטלש םע הרופ גולאיד חותפל התייה רמאמה 

ןכא רמאמהש החיכומ הבוגתהו ,םתוציחנו םייפוא לע תשדוחמ הבישח דדועלו הדמשהה 

ךכמ ונתבזכא תא עיבהל אלש םילוכי ונניא ,תאז םע .רבדב םיקסועה םימרוגה ידי לע ארקנ 

הדימב זחאנ ,אשונב תיל"הצה תוינידמה יעבוק תא - םיחינמ ונא ךכ ־ גציימה ,רינ ל''אסש 

טסקטב אלו ימדקא רמאמב רבודמש ךכב ריכמ וניאו ותסיע לע דיעמה םותחנה תדמעב הבר 

:רמאמב אוצמל הפיצש המ תא רינ ל"אס ראתמ וירבד תליחתב רבכ .ל"הצ רבוד םעטמ 

ןורכיז תלחנהב קסועה אבצכ םיביוחמ ונא הלש תיכוניחה תושיגרה לש קימעמ חותינ" 

ךיא" :וירבד ףוסב ,ראשה ןיב ,ריבסמ אוה הזכ קימעמ חותינ אצמ אלש הדבועה תא ."האושה 

תחקל ילב וינכת תא ןזאל ידכ השענה יכוניחה ץמאמה תאו עסמה תמצוע תא ןיבהל רשפא 

"?ויבלשמ דחא לכב קלח 

לש דמעמ שקבל םיכירצ ונייה עסמב ףתתשהל וניצר וליאש ךכמ םלעתמ רינ ל"אס 

תוכרעמ יאבצה תעה בתכ ךרועש הלאל ללכ ךרדב ןתונ ןוחטיבה דרשמש ,"םישרומ םירקוח" 

הנתומ השרומ רקוח לש רקחמ תואצות םוסרפ ,ןכ לע רתי ,."ונמולש ישנא" רידגה רבעשל 

ידכ .רושיאה ןתונ לש ויתויפיצ לע הנעי רקחמהש חיטבמש יאנת ,ןוחטיבה דרשמ רושיאב 

החנהה ,ןכ לע רתי .עסמב ףתתשהל אלש אופא ונטלחה תיברמ תימדקא תואמצע לע רומשל 

רקחמה תוהמ לש יסיסב הנבה רסוח לע הדיעמ ותוא רוקחל לגוסמ וב ףתתשהש ימ קרש 

בטוקל ומצעב עסנש ימ קר םאה :רקחנה עוריאב הליעפ תופתתשה בייחמ וניאש ,ימדקאה 

םחלנש ימ קר םאה ?בטוקל עסמ לע רקחמ בותכל לוכי *רינ ל"אס לש המגודב שמתשהל םא) 

תא רוקחל לוכי ץיוושואמ דרשש ימ קר םאה ?המחלמה תא רוקחל לוכי רופיכ םוי תמחלמב 

?האושה 

ןזואמ עסמב רבודמש םשור רוציל רינ ל"אס הסנמ ותבוגת לש אפיסל אשירה ןיב 

חיש" רצוי אלא "גוהנל וילע דציכו ןיבהל וילע המ ףתתשמל ביתכהל" הסנמ וניאש שיגרו 

לשו תויל"הצה דוסיה תוחנה לש הקידב .העטמ םשור והז ."ישפוחו חותפ יכרעו יכוניח 

תבתכומ עסמה תועמשמשו ,הרקמה דיל רבד ריאשמ וניא אבצהש הלעמ עסמה יביכרמ 

ןיצק תדקפמ ךמסמב תועיפומ ןהש יפכ ,ל"הצב האושה ןורכיז תלחנה לש תורטמה .בטיה 

תדלומה תבהא דוסי ךרע" ,רתיה ןיב ,תוללוכו רוריבב תורדגומ ,(2007)ישאר רעונו ךוניח 

יל ןיא' - ךרדה תקדצ"ו "יתועמשמ תורשלו יאבצ תורשל היצביטומ" ,"הנידמל תונמאנו 

םויה שמשמו "םידמב םידע" ידסייממ היהש ,לכשה רימא ('לימ)ל"את תנעטל ."'תרחא ץרא 

ראשיהל ל"הצ יניצק תא ענכשל התייה תוירוקמה עסמה תורטממ תחא ,תוחלשמב ךירדמכ 

תלבגה לע תסנכה לש טפשמו הקוח ,קוח תדעווב ןוידב ,רבעשל תוכרעמ ךרוע ,ףדצ ןב רתיבא ירבד 1 

:ךותמ 2011 טסוגואב 4־ב רזחוא ,34 ימע ,2005 ראוניב 17 ,הדעווה לוקוטורפ ךותמ ,הריקח רמוחב ןויעה 
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,רתוי תוילסרבינוא ושענו תורטמה ונתשה תונורחאה םינשבש רובס םנמא אוה .עבק תורישב 

תורטמ בור ,ךכ לע ףסונ 2.ינורקע יוניש לכ לח אל םיירקיעה ויביכרמבו עסמה הנבמב ךא 

דקפמל תוסחייתמ (2009)"ןילופב עסמל תויחנהו םילהנ תרבוח" ךמסמב תורדגומה עסמה 

שמשתו האושה ןורכיז תא ליחנת 'םידמב םידע"' :תידוקיפה ותוהזל תורושקה תויועמשמלו 

תוחילשה תשוחת תא םיצעת ,ל"הצב דקפמה לש תידוקיפה השיפתה תבחרהל תיתשת 

."ןילופל עסמה תועצמאב אבצלו הנידמל 

,תוחלשמל ןושארה רושעה לש היינשה תיצחמב ובתכנ וללה םיימשרה םיכמסמהש רחאמ 

ןכא ונרמאמב ועיפוהש םיטוטיצה בור .ינכדע וניא ונכרעש רקחמהש הנעטל רחש ןיא 

,רתוי תורחואמ םינשמ םיטוטיצ םג ונידיב ךא ,רושע ותוא לש הנושארה תיצחמל םיסחייתמ 

.םימדקומהמ םייפואב םינוש םניא וללהו 

םימייקמ התרגסמבש ,תועסמב תרצונה "תידוחייה תינוגראה תוברת"ב האגתמ רינ ל"אס 

הנבומ ילכ איה ל"הצב החישה םגש ררבתמש אלא .תוישפוחו תוחותפ תוחיש םיתווצה 

לע תוכרעמב םסרופש רמאמב .תויאבצ תולבגמ שי שפוחלו תוחיתפל םגשו ,דקפמה ידיב 

תוחישב ובאט םיבשחנה םיאשונה םיראותמ יוניש לש םיפונמכ החישל ןוידה ןיב םילדבהה 

ולשמ אבצ לעב םעל תונברוקמ וכפה םידוהיהש הדבועה אוה םהמ דחא" :ןילופב םידקפמה 

תלוכיה ,םיחטשב תוהשה ל"הצ לע העיפשמ דציכ ...רחא םע לש ויחרזא לע םויכ טלושה 

םידקפמה דיקפתו ,תניוע הייסולכוא ברקב תוליעפ לש תואיצמב רסומ לעו םיכרע לע רמשל 

3."הז רשקהב 

תושגרל יוטיב"כ תונחמב ןורכיזה יסקטב םידקפמה ימואנ תא רינ ל"אס לש ורואית 

ןיבהל םילוכי ונא .העטמ רואית אוה ףא דבלב תישיא הדמע םיגציימש םיטסקטבו "םיידיימ 

'ש 'נ מ"לא לש הרישיה היינפה ןוגכ ,תוכיבמ תורימאמ רענתהל רינ ל"אס לש ונויסינ תא 

עדוי ,םכתווקת העווג ןאכש עדוי..." :קנדיאמ הדמשהה הנחמב סקטב האושה תונברוקל 

םה םימואנה .ומע םיכסהל םילוכי ונניא ךא 4."םידוהיה תנידמ תא םתמקה - קנדיאמב ןאכש 

,םיתווצה ידקפמ ,םיריכבה םיניצקה םיננוכתמ הזה אישה לא ךא ,"יסקטו ישגר איש" ןכא 

םיתעלו ,םהל קלוחמה םיסקטה ל"קפ יפל שארמ םימואנה תא םיבתוכ םה :הבר הדיפקב 

תנשמ קרב דוהא ל"כטמרה לש ומואנ ללוכ ,רבעב ואשינש םימואנ יעטקב םישמתשמ ףא 

תעדה לע תולעהל השקו ,ידיימ וא ינטנופס ביכרמ םוש וללה םימואנב ןיא .ץיוושואב 1992 

.אשונב ל"הצ תוינידמ תא םיגציימ םניא ל"את וא מ"לאכ תוריכב תוגרדב םיניצקש 

ונלש שומישה לע החומ אוהשכ טלוב תימדקא הביתכב רינ ל"אס לש הנבהה רסוח 

לבוקמ חנומ והז ,רבד לש ותימאל .יתמגמ שומיש ךכב האורו "תוניילצ עסמ" חנומב 

וב ןיא ומצעלשכו ,םישדוקמ םירתאל לגרל היילע לש תועסמ רואיתל הרבחהו חורה יעדמב 

תועסמב תוננובתה ךותמ ץלחל שי וללה תויועמשמה תא .תויבויח וא תוילילש תויועמשמ 

.ונרמאמב תושעל וניסינ תאז תאו ,םהיביכרמ לע 

םרטו לאיראב יאטיסרבינואה זכרמה ךרעש רקחמ ךותמ ותבוגתב טטצמ רינ ל"אס 

.םייטרקומד־םייתרבח םיכרע רקיעב שיגדה אוהש םינעוט עסמב םיפתתשמה ויפלש ,םסרופ 

.2010 רבמטפסב 3 ,זראה .ץיוושואב הנש ידמ םירקבמ ל"הצ יניצק יפלא :ינוחטב אוצי .(2010)'א הפפ 2 

.54 ימע ,426 ,תוכרעמ ?החיש םתלהינ הנורחאה םעפב יתמ .(2009)רפוק־ןיבור 'יו ןירוח־ןב 'י ,יא ,גלפ 3 

. 37 ימע ,2002 רבוטקואב 31-27 ,יח תחלשמ ,עסמ ימשר תרבוח ךותמ ,קנדיאמ הנחמב 'ש 'נ מ"לא םואנ 4 
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.תיתייעב איה וילע ביגהלו אורקל ונתלוכיב ןיאשו םסרופ םרטש רקחמ לע וז תוכמתסה םג 

תדוקנמ לשכנ "םידמב םידע" טקיורפש רבדה שוריפ ,םינמיהמ וללה םיאצממה םא ךא 

תונברוק ןיב האוושה תוילמס תולועפו םיטסקט תועצמאב רצויש עסמ .תיל"הצה טבמה 

םיכרע חפטמ וניא 5,ינש דצמ םיניתשלפהו םיצאנהו ,דחא דצמ ל"הצ ילייחל האושה 

םייטסימ םידממ תלעב תירוטסיה־א הבישח לעופב דדועמש עסמ והז .םייטרקומד־םייתרבח 

."תודבועה םע ונתוא ולבלבת לאו ,םלועב רתויב ירסומה אבצה אוה ל"הצ" יכ השעמל ןעוטו 

יללח רכז םע רבחתמ םידוהי םתויה םושמ ןאכ וגרהנש ידוהיה םעה ינב ינוילימ לש םרכז" :המגודל 5 

אל וז האוש יכ חיטבהלו לארשי ץראב לארשי םע לע רומשל ידכב םימלשמ ונא ותוא דבכ ריחמ ,ל"הצ 

www.aka.idf.il/ ,"םידמב םידע" טנרטניאה רתא ךותמ ,2007 ילוי ,ז"ס תחלשמ ,דקפמה םואנ)"בושת 

 2=edim/yoman/yoman.asp?catId=583082cpageNum (2011 ראוניב 16-ב רזחוא).
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