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לליה" תרדסמ)ל"זח תורוקמב לבאו הרובק יסקט :םייחה ץק ןיבור ןסינ 
.םידומע 365 .1997 .דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא־לת .<"םייח־ןב 

םהש יפכ תידוהיה הרבחב לבאהו הרובקה יגהנמב יגולויצוס־יגולופורתנא ןויע 

.תורחא תורבחל סחיב תיתאוושה־תיתוברת הביטקפסרפב ןחבנ ל"זח תורפסב םיפקתשמ 

רקחמ ךרוע אוה היפ־לע ,"לבאה לדומ" הנכמ אוהש תיתטיש הריקח תרגסמ קפסמ רבחמה 

.בחרמבו ןמזב וזמ וז תוקוחרה הלאכ ףא ,תורבח ןיב יתאוושה 

תמב לופיטב וב דקמתמ אוהו ,ןיבור ןסינ לש וטע ירפ היגולירטב ינשה וגיה רפסה 

הלימ ,הדיל יסקטב קסעש ,םייחה תישאר ,ןושארה ורפס ךכל םדוק .לבאה ךילהתבו 

ןיסוריא יסקטב קוסעיש ,םייחה תחמש ,אבה ורפס םהילא ףסותיי דיתעבו ,ןבה ןוידפו 

.ןיאושינו 

רבעמה־יסקט םוחתבו ללכב היגולופורתנאה םוחתב יתיתשת עדי רפסב אוצמל ןתינ 

לש םיטביה לש הדימלו הארוהל ןה תימדקאה הליהקה תא שמשל יושע הז רפס .טרפב 

לש דוסיה־ תונורקעמ המכל םיטנדוטסה תא ףושחל ידכ ןהו םקמועל הרובקהו לבאה אשונ 

.ךכל ןמזמ םרוגכ רקחמה אשומב שומיש ךות ,היגולופורתנאה 

ךות ,היגולופורתנאב סקטניסהו טסקטנוקה ,טסקטה תייגוס תא דדחמ ןיבור לש ורפס 

־יתרבחה רשקהל בותכה טסקטה ןיב רוביח לש המקר תכאלמ רפסב רצוי רבחמהש 

.תורוקמה לש תיגולופורתנא־תיגולויצוס הנבה ידיל איבהל המגמב ,יטילופה־ילכלכה 

יסופד ביט תא םיעבוקה םייתרבחה םיאנתה תא קודבל שקבמ רבחמה רפסה תישארב 

,םילבא תוגהנתה לש תוירואית לש תיתרוקיב הריקס גיצמ אוה הז ךרוצל .הרבחב לבאה 

<27 'ע) רנואלב לש תינבמה תרגסמה לע ךמתסמה) תיתרבחה תשרה לדומב רחוב אוהו 

ןהו ורקימה תמרל ןה חותינ ךורעל ול רשפאמה ,<טוב תבזילאמ םייפולח םיגשומ בולישב 

תיתרבחה תשרה תופיפצ ןיבש רשקה אוה ורקיעש ,לדומה תקידב ךרוצל .ורקמה תמרל 

ץוביקב היוולל תיאקירמא היוול ןיב תניינעמ האוושה גיצמ רבחמה ,לבאה תוגהנתה ןיבל 

,תמה תפוגב לופיט יכרדו הרובק יסקט לש תוינוגברה לע עיבצמ אוה ךשמהב .לארשיב 

תמה תפוגל םילוכשה ןיב םיסחיה תא הרידסמה תילמסה תוגהנתהה תנבהב ךרוצה לע ןכו 

ןווגמל יטרואית רבסה ןתייש לדומ עיצהל הסנמ רבחמה ,ירק .תמה תפוגל הרבחה ןיבו 

הפישח ,הנמטה ,הפרש ןוגכ ,תמה תפוגב לופיטה ינפוא וא) הרובקה ינפוא לש לודגה 

.יתוברתה־יתרבחה הנבמה ןיבל םניב רשקיו (ילוכו 

שקבמ אוהש םייגולופורתנאה־םייגולויצוסה םילכה ךרעמ תא ביחרמ אוה ךשמהב 

תמגידרפ תא רקיעב ביחרמ אוהש ךות ,לבאה תעפות לש התנבה םשל ארוקה ינפל גיצהל 

.ל"זח תורוקמב לארשי־ץרא לש לבאה יגהונ לע רוא עורזל המגמב רבעמה־יסקט 

,שפנל ףוג ןיבש סחיל רשאב (תיתוברתניבו תיתוברת־ךות> תיתוברתה תונושה 

הווהמ ,לבאה ךילהת לש םיבלשב םילדבהלו תמב לופיט לש םיגהנמב םילדבהל רוקמכ 

לע עיבצמ רבחמה .הלא םיגהנמ לש םעוציבב ושחרתהש םייוניש תנבהל קתרמ יעצמא 

דעו םינושארה םיאנתה תפוקתב שפנל ףוג ןיב סחיה לש תיטסינומ הסיפתמ םייוניש 

םייונישל הלא םייוניש רשוק רבחמה .םיארומאה תורודב הנותמ תיטסילאוד הסיפתל 

םייונישה לש םייוטיב לע עיבצמו ,תוידוהי תוליהק לש יתרבחה הנבמב ושחרתהש 

.םירקחנה םיגהנמב 
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479 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט"נשת 

,ןיסולכוא יוביר ןוגכ - םייתרבח־ךותו םייתרבח־ץוח - יתרבח יוניש לש םיכילהת 

םוצמצלו החפשמה תומצמטצהל ומרגש םיילכלכ םירבשמו רויע ,החפשמה תומדא םוצמצ 

םילבאה ילגעמ תנטקהל רבחמה תעדל ומרג ,תויתחפשמה תויובייחתהה לש תולובגה 

םיסקדניא גיצמ אוה הלא וינועיט סוסיב ךרוצל .תודחוימ תוגהנתה תומרונב םיביוחמה 

,תידוהיה החפשמב םיסחיה תכרעמ לש יפואבו הנבמב יתרבחה יונישה יכילהת רואיתל 

םוביי לע הצילח תפדעה ,הימגונומל הימגילופמ רבעמ ,הינודנל רהוממ רבעמה ןוגכ 
.תבל השורי ינידב םייונישו 

םייוניש לע עיבצמ רבחמה רשאכ ,ינשה־טוחכ רפסב רבוע יוניש תמועל תוביציה ןיינע 

יכרדב ,(ישימח קרפ ואר) לבאה יבלשבו תולבאתהה תופוקת לש ןמזה יכשמב ולחש 

קרפ) לבאה לע תולטומה תובוחב ולחש םייוניש ,(ישיש קרפ) ותרובקבו תמב לופיטה 

ונינפל .הרבחהו םילבאה לש "דודיבה יסקט"ו "רושיקה יסקט"ב ולחש םייונישו (יעיבש 

הרבחב לבא יגהנמו לבא יסקטב ימניד יוניש לש יגולופורתנא־יגולויצוס רקח ןכ־סא 

המרב רקוחה ידי־לע םינחבנ םהש ךותו ל"זח תורפסב יוטיב ידיל םיאב םהש יפכ תידוהיה 

.תילמסה המרבו תינבמה 

רפסה ,ןושארה טביהה ןמ :םיירקיע םיטביה ינשמ תיתועמשמ המורת הלעמ הדובעה 

רבסהו הנבה ,הפישחב עייסמ רבחמהש ךות ,לבאו הרובק לש היגולונמונפה תנבהל םרות 

.העפותב תיתאוושה תוננובתהל םילדומ ונל קפסמו ,הז םוחתב ילסרווינואהו ידוחייה לש 

לש ןכות חותינב קתרמ שומיש ונינפל גיצמ אוה ,ורקיעב יגולודותמה ,ינשה טביהה ןמ 

רחא תוקחתהל תורשפא םינמזמהו הכורא הפוקת ינפ לע םישרפתמה ל"זח תורוקמ 

.יטטסו ביצי ,,תרוסמכ הרואכל ספתנש המב יוניש יכילהת לש הקימניד 

לש םהיתורוקמ לע רוא ךופשל יושע רפסהש םירובס ונא ,התומת־ינב ונלוכו ליאוה 

םג רפסה לש הברה תויטנוולרה תעבונ ןאכמו ,וניתומוקמב םויכ םיחוורה לבאה יגהנמ 

.תוומה לש היגולונמונפב וא םידומלתבו שרדמה תורפסב ןיינעתמ וניאש ימל 

וטאצול הנאיד 

ביבא־לת תטיסרבינוא 

ןוסבקעי הדוהי 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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