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לחש םתר  םוליצ : חלמה |  םי  לש  ויפוחל  גשגשל  םיכרדה  תא  אוצמל  אוה  רגתאה 

היהיש רושעה  לומ  לא  היהש  רושעה  חלמה : םי 

.דיתעל תויועמשמהו  חלמה , םי  ןגאל  םייופצה  םירגתאה  יבגל  הפיקמו  הקימעמ  תללכתמ , הבישח  הכרענ  ב-2006 , רושע , ינפל 
תמרוגה תירקיעה  היגוסהש  התייה  הדובעה  תחנה  הלשממה  . שאר  דרשמל  שגוהש  תוינידמ  ריינב  ומכוס  הלא  תונקסמ 

ןכלו ךמסמה , תביתכמ  הנש  לש 15–20  חווטב  םג  ךשמיהל  יופצש  רבד  חלמה , םי  סלפמ  תדירי  איה  בחרמב  תוידוחייה  תועפותל 
: ויה ופצנש  תוולנה  תועפותה  ירקיע  .ףירחהלו  תכלל  היופצ  ןתמצועש  תוולנה  תועפותה  םע  תודדומתהל  ךרעיהלו  ןגראתהל  שי 

בייחיש ףוחה , ךרואל  חותיפב  ישוק  טרפב ; םישיבכבו  ללכב  תויתשתב  ועגפיש  הקזח , המצועב  תונופטיש  םינעלוב ; תורצוויה 
הרותבש םילחנ , תקמעהל  איבתש  הפיחסה , סיסב  תדירי  רוביצל ; םשיגנהל  ךירצש  םידקומ  רפסמב  חותיפ  לש  הסיפתל  רבעמ 

. הרק ןכא  הז  לכ  אלפ , הז  האר  .תויגולוקא  תוכרעמ  ושבייתי  ךכמ  האצותכו  םוהת , ימ  סלפמ  תדיריל  םורגת 

? בורקה רושעב  יופצ  המ 

יגולורדיהה ןועריגה  .חלמה  םי  לש  םימה  ןזאמ  תאוושמב  ידוסי  יוניש  לוחיש  ךירעהל  לכונ  המידק  רושע  טבמ  םויה  רישינ  םא 
םי ימ  תמרזה  בקע  "ק  מלמ םצמטצי ב-350–400  הנשב , רטמ  לש 1.20  סלפמ  תדיריל  םגרותמה  "ק , מלמ לש 650  יחכונה  יתנשה 
קר אלא  סלפמה  תדירי  תריצעל  איבת  אל  וז  םימ  תומכ  תאז , םע  .םימיה  לבומ  םזימ  לש  ןושארה  בלשהמ  קלחכ  חלמה , םיל  ףוס 

םהירחא בוקעל  ךרטצנש  םיילאיצנטופ , םינוכיס  ותיא  איבמ  סלפמה  תדירי  תמילבל  הז  יתועמשמ  דעצ  .הדיריה  בצקב  הטאהל 
תולודג תולאש  ןנשיו  םינעלוב , תורצוויה  לע  ותעפשה  יבגלו  םגאב , סבגה  תעיקש  ןונגנמ  יבגל  תואדו  רסוח  ונשי  לשמל , .בורקמ 

רקחמב םיבאשמ  תעקשה  בייחמ  הזה  לולכמה  .םויכ  םיריכמ  ונניאש  תועפות  ולגתיש  ףא  ןכתיי  .תיגולויבה  תכרעמה  דוקפת  יבגל 
.ורוטינבו חלמה  םי 

ןגאל רזחויו  רצקיי  יודיאה  תוכרב  תיעקרקב  עקושה  חלמה  לכ   ) אלמ ףקיהב  חלמ  ריצק  עצבת  םילרנימה  תקפה  תיישעת 
תוריבסה .םילאצ  לחנ  תפינמל  ןופצמ  השדח  הביאש  תדוקנמ  יודיאה  תוכרב  לא  ינופצה  ןגאה  ימ  תא  באשתו  ינופצה ,)

: השומימ ינפב  םידמועש  םילודג  םירגתא  םע  תודדומתהה  ןפוא  יבגל  תואדו  - יא הנשי  ךא  דואמ , ההובג  וז  תיזחת  תושממתהל 
ידי - לע וא  םימה  קמועל  עיגיש  רוניצ  תועצמאב  םאה   ) ךיאו חלמה  עבטוי  הפיא  הנופצ ? ותרבעה  ינפל  רוצקה  חלמה  םרעוי  הפיא 

לחנ תפינמ  לש  השיגרה  תיגולוקאה  תכרעמה  לע  דוחייבו  םינגאה , ןיבש  םייניבה ' רוזא   ' לע וז  תוליעפ  עיפשת  ךיא  תוריס ?)
? הנופצ חלמ  תעסהלו  המורד  םימ  תמרזהל  תויתשת  וצחיש  ףחסה  תפינמב  תונופטישה  לש  הקימנידה  היהת  המ  םילאצ ?

ךירצ ןכלו  הפיחסה , סיסב  תדירי  ךשמה  ללגב  שחרתהל  וכישמי  תויתשתב  עוגפל  לאיצנטופ  ילעבו  דואמ  םיקזח  תונופטיש 
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.תונופטישה  תמצוע  םע  תודדומתה  תלוכי  תולעב  תויתשת  ויהי  תושיגרה  תודוקנבש  גואדל 

ףאו ותוהמב , יתוריית  חלמה  םי  בחרמש  רחאמ  .תיתוהמ  הרוצב  הנתשי  אל  בחרמב , ידיחיה  טעמכו  ירקיעה  העונתה  ריצ  שיבכ 90 ,
םימיוסמ תומוקמב  .יחרזמ  יצרא ' שיבכ   ' גווסמ אוהש  יפ  לע  ףא  יפונ , שיבכ  לש  יפוא  שיבכה  לבקי  דיתעב , רתוי  יתוריית  היהי 
םירשג םע  םייקה , ףקעמה  סיסב  לע  רדסוי  ידג  ןיע  רוזאב  ףקועה  שיבכה  .םינעלובל  הרתי  הברִק  ללגב  הברעמ  שיבכה  טסוי 

.םילחנה לע  םינטק 

( הנומתב  ) הכרב 5 תיעקרקמ  אלמ  ףקיהב  חלמ  ריצק  תלעפה  םע  ונורתפל  אובי  ימורדה  ןגאב  תורייתהו  היישעתה  ןיב  טקילפנוקה 
םיסינ ןורוד  םוליצ : | 

רוזא  ) חלמה םי  ןופצ  םילודג : תוריית  ידקומ  השולשב  אלא  ויפוח , לכ  ךרואל  םייקתת  אל  חלמה  םי  בחרמב  תורייתה  תוליעפ 
ףוח וב  היהיו  בחרמב , םילויטל  האיצי  רעש  שמשל  לכוי  םינעלוב , וב  םירצונ  אלש  חתופמ  תוריית  רוזא  אוהש  "ה ,) ילק – ודיל תמוצ 

רתאבו תוקיתעב  תורומשב , עבט  תורייתל  דקומ  היהת  ידג  ןיע  תאנ  םילשורי ; ןוויכמ  דרויה  בחרה  רוביצל  חותפה  ירוביצ  םי 
חלמה םי  בחרמ  .רהוז  הוונבו  קקוב  ןיעב  גשגשמ  תונולמ  זכרמ  תויהל  ךישמי  ימורדה  ןגאה  ידג ; ןיע  תוזחאיה  תמקה  לש  ירוטסיהה 

חותיפה יכילהת   ) עבט תורומשו  תשרומ  תוברת , ירתא  רוזאב  וחתופי  לשמל , .םויהל  האוושהב  תורייתל  רתוי  יביטקרטא  היהי 
.בחרמה לש  רתוי  הבוט  השגנה  בייחת  וז  תואיצמ  חלמה .) םי  םוקיש  םזימ  תרגסמב  םויכ  םמוציעב  םיאצמנ 

.רוזאה יבשות  תבוטל  םג  ךא  ומצע , עבטה  תבוטל  ופנומי  עבטה  יבאשמ  בחרמה  – לש  ילכלכ  חותיפל  ףונמ  שמשי  עבטה 
םינעלובה תעפות  תא  שיגניש  יגולואג  קראפ  לעפי  המגודל , .םימייקה  עבטה  יבאשמ  סיסב  לעש  בחרמב  תויצקרטאה  יאצמ  לדגי 

םייחה ילעבו  הייחמצה  .בחרמב  םיבשותל  הקוסעתו  תלעות  ואיבי  חלמה  םי  םוקיש  םזימ  תרגסמב  םימדוקמה  םימזימ  .רוביצל 
.םיקימעמו םיכלוה  רבעב , םתוא  וניזהש  םיקותמה  םימה  תורוקמש  ןוויכמ  םירימחמו , םיכלוה  היחמ  יישק  םע  ודדומתי  בחרמב 

תוניע תרומשב  עצוב  רבכש  המ  תמגודכ  םוקמב , היחמ  ךשמה  ורשפאיש  םילהונמו  םירומש  םייגולוקא  םיבחרמ  ומייקתי  ןכל ,
קזנ הייחמצלו  םייחה  ילעבל  םרגיי  תרחא  םינשה , ךרואל  תופיצרב  ושעייש  קשממ  לוהינבו  הקזחאב  םייולת  הלא  לודיג  יתב  .םיקוצ 

.ךיפה יתלב 

תורדרדה לש  המגמה  תכיפהמ  םיקוחר  ונאש  ףא  לע  .רתוי  ןיינעמ  תויהל  ךפוה  חלמה  םי  רוזא  םיברה , םירגתאה  ףא  לע  םוכיסל ,
.יבויחה יונישה  תמגמבו  רוזאב  תבשונה  תיבויחה  חורב  ןיחבהל  ןתינ  רוזאה ,

תורוקמ

ךמסמ .לארשי 2006 . רקחל  םילשורי  ןוכמ  תוימואלה , תויתשתה  דרשמ  הביבסה , תוכיאל  דרשמה   .1
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. םימה סלפמ  תדירי  ךשמה  לש  םיאנתב  דיתעל  תויועמשמו  בצמ  תכרעה  חלמה : םי  ןגא  תוינידמ – 
.הלשממה שאר  דרשמל  שגומ  .םילשורי 
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