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, ףסא לייא  םוליצ : לבראה |  שארב  רגאמ  .הריגא " אוהש  םיחלוק , תבשהב  קובקבה  ראווצ  תבחרה  איה  יתנוהכ  תרגסמב  ימצעל  יתבצהש  תוירקיעה  תומישמה  תחא  "
הידמיקיו רתא  ךותמ 

םימה קשמ  תואמצע  תא  תנכסמ  לובג  אלל  הלפתה 
םימה תושר  "ל  כנמ םחש , ארויג  םע  ןויאיר  – 

תוינידמה ךמסמ  תנכה  ללוכ  הביבסה , ןעמל  םיבר  םימזימב  הרועמ  היה  ורבעב  ינוי 2017 . זאמ  םימה  תושר  "ל  כנמ אוה  םחש  ארויג 
ריבסהל ךירצ  היה  םימ , יביצנל  םהינפלו  םימדוק , םימ  תושר  ישארלש  דועבש  המדנ  (. 2003  ) םימל עבטה  תוכז  אשונב  יזכרמה 

.הביבסה ןעמל  קר  דובעל  רשפא  יא  המל  ריבסהל  םיצלאנ  םחש  ארויגל  םדיקפתל , וסנכנשכ  הביבס '  ' יהמ

הכורא שבוי  תפוקת  לש  הפיס  לע  ונחנא  אמש  ששחה  אוה  םשג ) ןנע  הזש  יאוולהו   ) םימה קשמ  לעמ  דבכה  ןנעה  ש :
בייחמ ששחה  םאה  .תרניכה  ןגאב  דוחייב  םיעקשמב , התחפהב  יוטיב  ידיל  האבו  הנתשמה  םילקאה  תא  תנייפאמה 

? םימה תושר  לש  תדחוימ  תוכרעיה 

םירמואש הלאמ  אלו  שוב , אל  פמארט , אל  ינא  .םילקא  ירקחמ  םע  תקולחמ  יל  שי  וליאכ  רמוא  ינאש  הממ  ןבוי  אלש  ןפוא  םושב 
עדוי רחא , דחא  ףא  אל  יתעדלו  ינא , אל  תאז , םע  .ונרוזא  לע  םילקאה  יוניש  לש  העפשהה  תדימ  םע  חכוותמ  אל  םג  ינא  .ם  " דהל

םיעקשמה לש  תדעותמה  הירוטסיהה  תא  ונקדבשכ  .תושבייתה  תמגמ  תליחתב  וא  רידנ  יטסיטטס  רוזחמ  לש  ומוציעב  ונחנא  םא 
תונש שמח  לש  ףצר  היה  םימעפ  המכ  תוארל  ידכ  זאמ 1920 ) תונחת  עבראמ  םשג  תודידמ   ) תונורחאה םינשה  האמב  לארשיב 

םיעוריא ינש  וניהיז  וינפלש –  םיפרוחה  תעברא  ומכ  ןוחש  היהי  בורקה  ףרוחהש  תיזחתה  תא  קזחמ  רבועש  שדוח  לכו  תרוצב – 
סאינבה םינשבש 1960–1961  םירפסמ  סאינבה , תורוקמ  לעש  'ר , גאר רפכה  ינקז  בגא ,  ) 1961–1956- בו ב-1933–1937  הלאכ :
עוריא לש  ומוציעב  ונאש  ןכתייש  ןאכמ  עצוממהמ .) התחפ ל-10%  סאינבה  תעיפש  ךכמ : קוחר  אל  םויה  בצמה  .ירמגל  שבייתה 

ףרוחב תרוצבל  רבסההש  ןכתיי  ןכלו  הינינ ,' - לא  ' לש תירוזחמה  תימלועה  העפותה  הנשי  הנשה  .הנש  איה 1 ל-50  ותורבתסהש 
. תלכשומ הרוצב  ךרעיהל  אלא  הקינאפל , סנכיהל  ךירצ  אל  ןכלו  םלועמ , םירבד  ויה  .םילקא  יונישב  ןומט  וניא  ללכ  יחכונה 

בוק ןוילימ  הנשה 50  קפסל  הלפתהה  תורבח  לע  םיצחול  ונא  .תרוצב  תנש  היהת  םגש 2018/9  הרקמל  ךרענש  תווצ  יתמקה 
(. הנידמל רתוי  הובג  ףירעתב  ןבומכ   ) תיזוחה ןתבוחל  רבעמ 

ינוציק שיחרתל  ךרעיהל  ןוכנ  םאה  הליבומ ? איה  ןאל  גשומ  שי  והשימל  םאה  .םילקא  יוניש  לש  המגמ  תליחתב  רבודמ  ןכאש  חיננו 
היעב ונל  ןיא  הרואכל  םיה , ףוח  לע  תאצמנה  שפנל , לש 40,000$  "ג  לת םע  הנידמכ  ונלש ? בחרמב  םימשגה  תקספה  לש 
רשוכ ילעב  םיפסונ  הלפתה  ינקתמ  תמקהל  תומוקמ  תירוטוטטס  וניירוש  "ל  כנמכ יתפוקתל  םדוק  םימה . רבשמ  םע  דדומתהל 

תפסוה לש  העצבל , םינש  חקייש 5–6  הטלחה , םויה  לבקל  הלוכי  הלשממה  הרואכל , .בוק  דראילימ  לש 1.2  םוצע  ףתושמ  הקפה 
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.םייעבטה םימה  תורוקמ  לע  אלו  םילפתומ  םי  ימ  לע  ולוכ  ססבתי  םימה  קשמו  םיפסונ , בוק  ינוילימ  תואמ  המכ 

? לובג אלל  הלפתה  לע  ססבתמה  םימ  קשמ  לש  אוה  דיתעה  זא  ש :

תויועמשמ שי  הלפתהל  תבחרנ  הסינכל  .הלפתהה  תויתשת  לש  לובג  אלל  הלדגה  רבדב  תויארחא  אל  תורימאמ  רהזיהל  ךירצ  אל !
םימ תמרזה  לע  םלשי  ימ  הלאכ  םיאנתבו  םימה , תויולע  לע  קיעי  הז  .תויטילופ  - ואיגו תוינוחטיב  תוילכלכ , תויתביבס , תורידא – 

תועפשהה תניחבמ  ןובשחב  איבהל  ךירצש  םיחותפ ) םיחטש  תסיפת  הממח , יזג  תוטילפ   ) םייתביבס םיקזנ  שי  הלפתהל  םילחנל ?
רתוי ונל  היהי  ואובי ) דועש   ) תומושג םינשב  זא  הברהב , הלודג  תומכ  ליפתנ  םא  איה ש תירקיעה  היעבה  לבא  .תוינוציחה 

ימ ונינכש . תבוטל  םילוזהו , םייעבטה  םימה  לע  רתוול  ונילע  לעפויש  ימואל  - ןיב ץחלל  ליבוי  רבדה  .וניכרצ  יפכמ  םימ 
םיקנ םא  אלא  הזכש , ץחל  םע  דדומתהל  לכונ  אל  אמצב ? תעווגה  הייסולכוא  שי  ונביבסמ  רשאכ  םילחנל , םימ  ךירצש  דיגהל  לכוי 

.ףונה תרצוי  הקוריה  תואלקחה  רומישו  םיימימה  לודיגה  יתב  םוקיש  םייעבטה : םיכרצל  םייעבטה  םימה  תא  תלצנמה  תכרעמ 

תא עיבהל  רוביצה  לע  ןכ , ומכו  הלשממה , ידי  - לע אלא  ינחלושל , ביבסמ  לבקתהל  הכירצ  אל  הלפתהה  ךרעמ  תלדגה  לע  הטלחה 
.ןיינעב ותעד 

ירשפא ןורתפ  .תודרפנ  תורטמ  תויהל  םיבייח  אל  ףונה  תרצוי  הקוריה  תואלקחה  רומישו  םיימימה  לודיגה  יתב  םוקיש  ש :
םתמרזה זא  קרו  תודרומב  םתסיפת  םילחנב , תונייעמה  ימ  תמרזה  אוה  םילחנ  תושבייתהו  תונייעמ  תסיפת  תייעבל 

ליבותו טוונת  םימה  תושר  םאה  .וזה  תכרעמה  תולעב  תאשל  םיכירצ  םה  אלש  קדצב )  ) םינעוט םיאלקחה  .תואלקחל 
? הזכש יתכרעמ  - בר ןורתפ  םודיק 

המר וזיאל  טילחהל  שי  םלשמ .' םהזמה   ' ןורקיעל םאתהב  םתוא , רציימש  ימ  םלשל  ךירצ  םיכפש  רוהיטב  תולודגה  תועקשהה  תא 
המרב היקשהל  תינושילש  המרב  םיחלוקב  לופיטל  רבנע  ןקת  תא  העבוקב  הנידמה  התנע  רבכ  ךכ  לע  םגו  םתוא , רהטל  שרדנ  אוה 

לש הכומנ  תולעב  יתכרעהל , .תודשל  םירהוטמה  םיחלוקה  תא  םיליבומה  הבשה  ילעפמ  לש  איה  תרתונה  תולעה  .תלבגומ  יתלב 
.בגנה זכרמ  ףא  ילואו  בגנה  ןופצ  דעו  ןוילעה ) לילגל  טרפ   ) ץראה ןופצמ  הדוקנ  לכל  םיחלוק  ליבוהל  ןתינ  בוקל  1.30–1.50 ש"ח 

לע ססובמה  למרכה , ףוח  – ןוקרי לעפמ  ךרדל  אצוי  ןושאר  .םיחלוק  ילעפמ  ויהי  םלוכבו  םיחלוק , ירוזא  הנומשל  הקלוח  ץראה 
ףוחל ןוקריה  ןיב  בחרמבש  םיש  " טמה יחלוק  ףוסיא '  ' ךות הנופצ  םתכלוהו  תונחת ,' עבש   ' םחתמב םתסיפת  ןוקריב , םימ  תמרזה 
םימ םיחלוקה  לעפממ  ולבקי  רדנסכלאו ,) הרדח   ) םמקשל שיש  בחרמב  םילחנ  .למרכה  ףוח  דע  בחרמה  לכ  תייקשהו  למרכה 

.םילחנל םימ  תוכיאל  רבנע  תונקתל  םאתהב  ולפוטיש 

, םימ תקפסאל  תוינכות  שי  םלוכ  רובע  .ןמענו  ןושיקה  הרדח , רדנסכלא , ןוקריה , קר  םמקשל , שיש  םילחנ  הברה  ורתונ  אל 
םיקראפלו םילחנל  םימרזומה  םימל  .םיריפש  םימ  תואצקהב  םא  ןיבו  םירהוטמ  םיחלוקב  םא  ןיב  שממתהל , תויופצש 

.םירידא םיינוציח  םיכרע  שי  םביבס  םיחתפתמה 

https://magazine.isees.org.il/?p=16347



םינדריה .ונלצא  קר  אל  תמייקו  תולובג  הצוח  תרוצבה  .ונינכשל  רוזעל  דעב  דואמ  ינא   " .ןונאח תיב  יתב  עקרבו  םע  רינ  רגאמ 
הידמיקיו רתא  ךותמ  ןזומ , קיציא  םוליצ : .אמצב | " םיתמ  הזעבו  "ש  ויב םיניטסלפהו 

? םילחנה בצמל  ןורתפ  איה  םיחלוק  תמרזהש  עבטה  ישנא  םע  םימיכסמ  םתא  ש :

התייה .םיחלה  לודיגה  יתב  לכ  תא  הב  וניפימו  םימל , עבטה  תוכז  לע  הלודג  הדובע  עבטה  תרימש  יפוגל  יתנכה  רושעכ  ינפל 
לע הלאש  ינמיס  תולעהל  םיליחתמ  םויכ  .הלועמ  תוכיאב  םיחלוק  תרזעב  היהי  םילחנה  לש  םוקישהמ  קלחש  תפרוג  המכסה 

תוצקהל םיריפש  םימ  ונל  ןיא  לבא  "ש ) מלמ כ-30   ) םימ הברהב  רבודמ  אל  םנמוא  .םירחא  תונורתפ  אוצמל  ךירצ  זא  וז , הסיפת 
.ךיבמ הז  םילפתומ  םימ  תמרזה  ידי  - לע לחנ  םקשלו  הזל ,

לע תרמושכ  תואלקחה  לש  התומד  לע  הרימשב  ןוילע  ךרע  שי  תיתביבסה  תיווזהמ  וליפא  םיאלקחה ? לע  היהי  המו  ש :
.םיחותפ םיחטש 

, ןדריה קמעב  םירמת  הלוחה , קמעב  תספסא  ילודיג  תמגודכ   ) תיביסנטסקא תואלקח  .תואלקחל  גאוד  ינא  םיאלקחל , גאוד  אל  ינא 
רמולכ םימה , לש  ילושה  ךרעה  איהש   ) תילאירה םימה  תולעב  תאשל  הלוכי  אל  ןורשב ) םיסדרפו  ןאש , תיב  קמעב  םיגדה  תוכירב 

קשמל רמולכ  יפירעתל , םימה  קשמ  תא  ךפה  .ב.שו ) .א.י  ראוניב 2017 , לבקתהש   ) םימה קוחל  ןוקית 27  םי .) ימ  תלפתה  תולע 
תמקהב דראילימ ש"ח  לש כ-1.5  ףקיהב  הכימת  טעמל   ) ץוחבמ תיביצקת  הכימת  אלל  םימה , תויולע  לש  היצקנופכ  ולוכ  להנתמה 

ץחל ונילע  היהי  רומאכ  זאו  םייעבטה , םימה  ולצוני  אל  הידעלב  .תואלקחל  רומח  ןוכיסל  םרוג  רבדה  םיחלוק .) תבשה  ינקתמ 
.ונינכשל םתוא  ריבעהל 

דועב .הריגא  אוהש  םיחלוק , תבשהב  קובקבה  ראווצ  תבחרה  איה  יתנוהכ  תרגסמב  ימצעל  יתבצהש  תוירקיעה  תומישמה  תחא 
תלדגהל םישרדנה  םיחטשה  רותיאל  תיצרא  תינכות  וישכע  ןיכמ  ינא  .ץיקב  קר  םיקשומ  תודש  הנשה , לכב  םירצוימ  םיחלוק 

, זכרמה רוזאב  םירגאמ  תמקהל כ-20  םיחטש  רתאל  היהי  ישוקה  .ק  " מלמ לש כ-80  ללוכ  חפנב  םירגאמ , םיקהל כ-40  שי  .רגואה 
.דחוימב הובג  וב  "ן  לדנה ךרעש 

? םהלש םימה  תקוצמ  ןורתפב  היתונכשל  עייסל  התבוחש  ימכ  לארשי  תא  האור  התא  םאה  ש :

.אמצב םיתמ  הזעבו  "ש  ויב םיניטסלפהו  םינדריה  .ונלצא  קר  אל  תמייקו  תולובג  הצוח  תרוצבה  .ונינכשל  רוזעל  דעב  דואמ  ינא 
סנכנ םוהתה  ימ  לש  רתי  תביאשמ  האצותכ  .יטמרד  בצמה  הזעב  .םימ  תורוקמ  םהל  ןיאו  הכומנ  דואמ  םלצא  שפנל  םימה  תכירצ 

ךותל הלבוה  תכרעמ  ןיא  יכ  םתוא , תחקל  תלוכי  םהל  ןיא  לבא  רדגל , דע  םימ  םהל  םיאיבמ  ונחנא  םימ ! םהל  ןיא  .המינפ  םיה 
, םימאסקו תורהנמ  תיינבל  היינבה  ירמוחבו  תורוניצב  שמתשה  סאמחה  ךא  הלפתה , ינקתמ  תמקהל  ומרת  תורז  תונידמ  .העוצרה 

תוניקת תויתשת  רדעיה  איה  הלודג  היעב  .הקודה  הרקב  ךות  ןורתפ , תארקל  ןיינעהש  הווקמ  ינא  .םירמוחה  תרבעה  תא  ורצע  ןכלו 
, םילו .ב.שו ) .א.י  העוצרה –  ןופצב   ) ןונח לחנל  םיכפשנ  בוק  ינוילימ  תורשע  .הזע  תעוצרב  םיחלוקב  לופיטלו  םימ  תקולחל 

.ןולקשא לש  הלפתהה  ןקתמ  תאו  המקשב  םימה  יחודיק  תא  םינכסמו 
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תמקהב םהל  ועייסי  תומרות  תונידמ  םא  םג  םיניטסלפהו , םינדריה  לבא  הצרנש , הלפתה  ינקתמ  המכ  םיקהל  ונתלוכיב  רומאכ ,
עייסל םילוכי  ונייה  םימיכסמ , ויה  וליא  .ןורתפ  םהל  אוצמל  וכרטצי  .תוהובגה  לועפתה  תויולעב  תאשל  ולכוי  אל  הלפתה , ינקתמ 

הלפתה ןקתמ  םרובע  םיקהל  םיניטסלפל  ונעצה  .ונחטשב  היהיש  וצר  אל  יכ  תליאב , אלו  הבקעב  םוקי  הלפתהה  ןקתמ  .רתוי 
.ומיכסה אל  םה  ךא  הרדחב ,

סלפמה ללגב  .םלועה  ךפהתי  םא  וליפא  םינדריל  םימ  ריבעהל  ךישמנ  ונחנא  .ונינכשל  תבחרנ  הרוצב  םיעייסמ  ונא  םויכ  רבכ 
תאצמנ ןדרי  תכלממל  םימ  םירזמה  רוניצל  הינגד 1 )'  )' הקיניה תנחתש  הינגד ) רכס  דיל   ) ןדריה אצומ  שבייתה  תרניכה  לש  ךומנה 

םהל םיקפסמ  םויכ  .ינש  דצל  דחא  דצמ  םימ  תוריבעמ  קנע  תובאשמו  ןדריה , לא  תרניכה  לש  הסינכב  רפע  םוסחמ  ומש  ןכל , .וב 
ןקתממ "ש  מלמ םהמ 35  שוכרנש  ךכל  הרומתב  םיפסונ , "ש  מלמ םהל 50  קפסנ  םימיה  תלעת  םכסהמ  קלחכו  "ש , מלמ  54

.לועפל ליחתי  הבקעב  ןקתמהש  ינפל  דוע  תלדגומה  תומכה  תא  םהל  קפסנ  .הבקעב  םוקל  רומאש  הלפתה 

תכלממל םיקפוסמה  םימהש  יתשרד  .תורוקמ  תרבח  םע  םיפירח  תועד  יקוליח  יל  ויה  םימה  תושר  "ל  כנמ דיקפתל  יתסינכ  םרט 
םיניינעה דוגינ  םכסהל  םאתהב  םנמוא  .טפשמה  תיבל  יתשגהש  העיבתב  יתדספה  ירעצל  ךא  ןדריה , רהנמ  עטק  ךרד  ומרזוי  ןדרי 

ריבס אל   ! ןדרי רהנל  םימ  איבא  ינא  ילש  תרמשמה  ףוס  דע  לבא  ידיקפתל , הנושארה  הנשב  אשונב  קוסעלמ  עונמ  ינא  ילש ,
לש ומוקישל  םימב  שומיש  תושעל  לכונ  אל  ךא  םיזרבל –  אל  רו , ' עה תלעתל  םינדריל –  "ש  מלמ קפסנש כ-100  ינוציק  ןפואב 

.ןדריה רהנ  לש  ילארשיה  עטקה 

? וניארוקל הנורחא  הלימ  ש :

תויעבה תורבטצהמ  יתעתפוהש  הדומ  ינא  לבא  יתוא , ועיתפה  אל  יחתפל  תודמועה  תויגוסה  תושרה  "ל  כנמ דיקפתל  יתסינכ  םע 
ורשפאי קר  םאו  קובקבה , יראווצ  הפיא  עדוי  ינא  .םוחתה  ךותמ  עיגמ  ינאש  לזמ  תצק  הז  םימה  קשמ  תניחבמ  .ןהלש  המצועהמו 

.םתחיתפל תושרדנה  תויגרנאה  לכ  תא  ןווכא  ינא  יל – 

https://magazine.isees.org.il/?p=16347
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