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.בושייהו םיבשותה  ןיבל  רעיה  ןיב  תירבה  תא  סנ  לע  הלעמה  תללוכ , תיבושיי  הסיפת  ףקשמ  ידוחייה  םזימה  .הדע  תעבגב  רעי ' ךוניח   ' תרגסמב תיתליהק  תוליעפ 
, תיתליהק תוגיהנמ  לע  ססובמ  םזימה  .תיתליהק  תינרעי  – תיתביבס תוליעפבו  הליהקה  יעוריאב  רפסה , יתבו  םידליה  ינגב  עובש  ידמ  יתרגש  ןפואב  םייקתמ  רעי ' ךוניח  '

רמוז הנד  םוליצ : בידנה |  תמרו  תימוקמה  הצעומה  ל״קק , וב  םיפתושו 

ריעה ןיב  עגמה  וק  שוטשט  ןונכתב –  שדח  לדומ 
" דחא קורי  בחרמ   " תריציו רעיל 

עצבתי וביבס  םיחותפהו  םירעוימה  םיחטשהו  ינוריעה  בחרמה  ןונכת  ויפלש  שדח , ינונכת  לדומ  תמדקמ  לארשיל  תמייקה  ןרקה 
השעיי קוריה  ינוריעה  ןונכתה  שארמש  ךכ  רעי , - ריע עגמה  יווק  ושטשוטי  וז , הסיפת  יפל  .תבלושמו  תללוכ  תחא  הקורי  הסיפתב 

.יתעדות   ףצר  רקיעב  ףצרב , היהי  םירעוימה  םיחטשל  רוביחהו  תיבטימה , הרוצב 

תורזגנ הנממו  תללוכ , תיצרא  הסיפתב  םויכ  םדוקמ  תורעיה  ןונכת  "ל  קק לש  תיחכונה  התלהנה  לש  השדח  תוינידמל  םאתהב 
יחטש תועצמאב  תוליהק  ןיב  םירוביח  לעו  הליהקל  רוביח  לע  שגדו  חווט  ךורא  ןוזח  בלשמ  ןונכתה  .תויתדוקנו  תוירוזא  תוינכות 
םינוש םיאשונל  תויצרא  בא  - תוינכות ןונכת , תוינידמ  יכמסמ  םויכ  םדקמ  ןונכתה  ףגא  ךכל , םאתהב  .םיחותפה  םיחטשהו  רעיה 

היירפס םילספס , םירותסמ , םירופיצל , ןוניק  תובית  דומיל , תתיכ  קינקיפ , תונחלוש  תמגודכ   ) םינוש םיאשונל  םייזיפ  םיטרפ  טסו 
תשר "ל : קק םע  ההוזמ  היהתש  תותשר "  " תכרעמ רוציי  הז  יצרא  ןונכת  .גותימו  הדיחא  הפש  דיחא , טרדנטס  םירצויש  תינוציח ,)

.דועו ףרוח  תוילולש  תשר  לארשי , ליבש  ךרואל  הליל  ינוינח  תשר  םיינפוא , יליבש  תשר  םייתליהק , תורעי 

.ןונכת ימגד  ינש  ןיב  רוביחה  לעכ  הז  לדומ  לע  לכתסהל  ןתינ  םיליבומ ? ונאש   – דחא " קורי  בחרמ  " שדחה –  לדומה  והמ  ןכ , םא 
םילשורי רעיו  םילשורי  המגודל   ) םיחותפ םיחטשו  רעי  יחטש  לש  הקורי  תפטעמב  ףוטע  םוחה "  " ינוריעה חטשה  דחאה – 

םיצבושמה םיצוביקהו  השנמ  תורעי  " ) םימוח  " םיחטש שי  הכותבש  םיחותפ , םיחטשו  רעי  יחטש  לש  תכרעמ  ינשה , הברעממ ,)
הלאכ ןילמוג  ירשק  םהיניב  שיו  םיחותפה , םיקוריה  םיחטשל  יונבה  חטשה  ןיב  רורבו  דח  עגמ  וק  שי  םימגדה  ינשב  םכותב .)

םע דחא , קורי  בחרמ  לעכ  םיינוריע  - ץוחהו םיינוריע  - םינפה םיקוריה  םיחטשה  ללכל  סחייתהל  עיצמ  שדחה  לדומה  .םירחאו 
לש תורצחב  תועיטנ  םיינוריע , םיפ  " צש תועוטנ , תורדש  םיינוריע , םיקראפו  תושרוח  לש  ףצרל  ןוכנ  רבדה  .םהיניב  םיכר  תולובג 
רעי יחטש  םייעבט , םיחטש  העיטנל , םיעצומ  םיינוריע  םיחטש  םע  דחי  תויתליהק , תוניג  לכאמ , רעי  רוביצ , ינבמו  ךוניח  תודסומ 

.םיחותפ םיחטשו 

( הלש תוליעפה " חטש  קלח מ" וב  האור  וילא  הכומסה  הליהקהש  חותפ  רעי  אוהש   ) יתליהק רעי  לש  לוהינבו  ןונכתב  יתרוסמ  ןפואב 
תוינכותמ וא  "א 22 ) מת  ) רועיילו רעיל  תיצרא  ראתמ  תינכותמ  רזגנכ  בושייל , ץוחמ  םיעוטנה  םיחטשל  קר  "ל  קק הסחייתה 

רוביצהו "ל  קק תילפיצינומה , תושרהש  םיקוריה  םיחטשה  ללכ  לע  איה  תולכתסהה  שדחה  לדומה  רואל  .דבלב  רעיל  תוטרופמ 
גרדשל דיתע  הז  קורי  בחרמ  .ולוכ  קוריה  ינוריעה  בחרמה  אוה  יתליהקה  רעיה  השדחה , הסיפתל  םאתהב  .וידחי  םילהנמ  ומצע 

תייווח רופישל  םורתל  ךכו  שפונהו , יאנפה  שגפמה , תוליעפה , ירוזא  ינוריעה , םילקאה  ףונה , ריוואה , םייחה , תוכיא  תא  רפשלו 
לע שגדב  תונורחאה , םינשב  תורבוגו  תוכלוהה  היינבה  תומגמ  חכונ  דוע  הלדג  הז  בחרמ  לש  ותובישח  .םיבשותה  תואירבו  םירוגמה 

.םירוגמ תודיחי  לש  תידיימו  תיטמרד  תפסותל  ןוכישהו  יוניבה  דרשמ  םע  גג  ימכסה  ןהב  ומתחנש  םירעה  לעו  זכרמה  ירע 

, ןיעה שאר  רעי  םילשורי , רעי  "ל : קק לש  זכרמ  בחרמב  םייתליהק  תורעי  השיש  םימדוקמ  שדחה  לדומה  תצרה  לש  הז  בלשב 
.המורדו הנופצ  תואבה  םינשב  בחרתהל  רומא  םזימה  .הרערעו  םענקוי  ןיעידומ , םהוש ,

רוביצ םע  םיימוקמ  םישגפמ  תבייחמ  התחלצה  ךא  הטמל , הלעמלמ  תלעפומ  דחא " קורי  בחרמ   " לש תיצראה  תינונכתה  הסיפתה 
רצחה דחאו , דחא  לכ  לש  יטרפה  בחרמה  אוה  ללוכהו  רעוימה  קוריה  בחרמהש  השוחת  םוקמל : תוכייש  שחה  יתפכא , ברועמ ,
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.ולש תוליעפה  רוזאו  תימדקה 

תריחב ןונכתה , תינכותה , ךרד  רעיל , ןוזחהו  הבישחה  לש  םיבלשהמ  לדומב , םייתליהקה  תורעיה  םודיק  ןפוא  רקיעבו  וז , הסיפת 
רשפאת ףתושמב –  בחרמה  לש  הלעפהלו  עוציבל  דעו  הנוצרלו  הליהקה  יפואל  םאתהב  שומישל  םיטרפה  טסמ  עוציב  יטרפ 

, םיינוריע םיעוריא  םילופיט , תואנדס , וב : היהת  קוריה –  בחרמב  תויהל  הלוכיש  תוליעפ  לכש  איה  הרטמה  .וילא  רבחתהל  הליהקל 
, תוצובקלו םידיחיל  שמשי  יתליהקה  רעיה  .האלה  ןכו  לויט  בחרמ  הייהש , בחרמ  הדימל , בחרמ  תוכרדה , םירויס , "ל , קק יעוריא 

הלש המזויבו  וילא  הליהקה  לש  רוביחב  היולת  ותחלצה  .דועו  רעונה  תועונתל  ךוניחה , תכרעמל  תוחפשמל , םירגובמלו , םידליל 
.דחאכ ליבסו  ליעפ  ןפואב  קוריה  בחרמהמו  רעיהמ  האנה  רשפאתש  תמאתומו , השימג  המרופטלפב  רבודמ  .םינכת  וב  תקצל 

. ףתשמו ףתושמ  קורי  בחרמ  לש  תואיצמ  רוציל  לכונ  םזימה  תוכזבש  הנימאמ  ינא 
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