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.10–8 הביבסו 10(1 :)

םייגולוקאהרצקב תונורדסמ  ךרכ 10(1 / ) ביבא 2019 /  2019ןויליג  ץרמב ,  29

תרופ להיו  ןמטיילג  ינש  יבלט , יעור  םוליצ : "ל |  קק תורעיב  הדחכה  תנכסב  םינימהמו  לגדה  יניממ  דחא  הימחנמ , רעיב  ילארשי  יבצ 

ףצרב םייעבט  םינגועכ  םדוקפתו  "ל  קק תורעי  לוהינ 
םייגולוקאה תונורדסמהו  םיחותפה  םיחטשה 

םיחטש יגוס  ינשל  ףונה  תא  םייגולוקאה  תונורדסמה  תשיג  תקלַחְמ  תוינויח , םינימ  תויסולכוא  לש  חווט  ךורא  רומיש  ךרוצל 
: םיירקיע

םירוזא ינש  ןיב  םירבחמו  ןמזבו , בחרמב  םירידת  םייונישל  םינותנ  םניאש  םיחותפ  םיחטש  םייגולוקא : תונורדסמ 
.בחר םינימ  ןווגמ  לש  רבעמו  םימלש  םייח  ירוזחמ  לש  םויק  רשפאי  תונורדסמה  לש  םחטשש  יוצר  .םייעבט 

.םהיניב םירבחמ  םייגולוקא  תונורדסמו  תויעבט , תויגולוקא  תוכרעמ  םהב  תומייקתמש  םיחטש  םינגוע :

הניחבמ םינגועמה  םייעבט  םיחטש  םה  רועייו ) רעיל  "א 22  מתב הלאככ  םירדגומה   ) תורעיו םיימואל  םינג  עבט , תורומש  לארשיב ,
לבחה חטשמ  םה 14.5%  "ל  קק לוהינב  םייעבטהו  םיעוטנה  תורעיהש  רוכזל  בושח  הז , רשקהב  םינגוע  . םיבשחנו  תירוטוטטס 
ךותמ םינותנ  חותינ  ( ) 13.8%  ) הז לבחב  םיימואלה  םינגהו  עבטה  תורומש  חטשמ  לודג  טעמ  ףא  םחטששו  לארשיב , ינוכית  םיה 
תא שיגדמ  "א 22  מת לש  תוינידמה  ךמסמ  וללה , םינותנלו  וז  הסיפתל  םאתהב  הנכהב .) תאצמנה  םיחותפ  םיחטשל  "א 1  מת

לוהינ תרות  יפל  לארשיב  . םייגולוקא  תונורדסמ  לש  ןיקתה  םדוקפתלו  יגולויבה  ןווגמה  לע  הרימשל  ץראה  תורעי  לש  םתמורת 
םיעוטנה תורעיהו  לארשי  , יבשותל  תיגולוקא  תכרעמ  יתוריש  ןווגמ  תקפסא  איה  רועייה  לעפמ  לש  לעה  - תרטמ השדחה , רעיה 

תפיחס תעינמ  תמגודכ   ) תוסיווהו תולייטו ) שפונ  ןוגכ   ) תוברתה םוחתמ  לשמל  םיתוריש , לש  בחר  ןווגמ  לעופב  םיקפסמ  ןכא 
לש תובושחה  ויתורטממ  תחא  איה  יגולויבה  ןווגמה  לע  הרימשש  תעבוק  םג  איה  תאז , םע  םוהתה ) . ימל  רגנ  תרדחהו  עקרק 
שי .תורעיב  םיידוחיי  לודיג  יתבו  עבט  יכרע  לע  הרימש  אוה  לארשיב  אמייק  - רב רעי  לוהינל  םיימושייה  תונורקעה  דחאשו  רעיה ,

םייחה ילעב  לש  ןוזמ  תורוקמו  הסחמ  תומוקמ  רבעמ , יביתנ  רומיש  ךרוצל  רקחמ , ססובמ  רעי  קשממ  חותיפ  ידי  לע  תאז  תושעל 
. רעיב 
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רעי  ) יתרצנ סוריא  הימחנמ ,) רעיב   ) ילארשי יבצ  למרכב ,) רעיב   ) לגרסה סוריא  "ל : קק תורעיב  הדחכה  תנכסב  םינימו  לגד  ינימ 
(, השנמ תורעיב   ) םיצע ףושני  ןורשב ,) רעיב   ) םינועבצ ץייווש ,) רעיב   ) יוצמ ץנ  ןוילעה ,) לילגב  רעיב   ) הקורי האטל  תרצנ ,) תודרומ 

תרופ להיו  ןמטיילג  ינש  יבלט , יעור  םוליצ : תונליא | ) רעיב   ) ןמגראה סוריא 

םייעבט םינגועכ  םדוקפתו  "ל  קק תורעיב  יגולויבה  ןווגמה 
םייגולוקאה תונורדסמה  תסיפת  יפל 

םיהובגו םיקיתו  םיינטחמ  תורעי  תוחתפתה   ) םייעבט םיכילהת  תובקעב  םירגובה  םיעוטנה  תורעיה  לש  תינבמה  תובכרומב  היילעה 
, םיקיזמ תוליעפ  לשב  ינטחמה  רעיה  תפוח  תוחתפיה  רעיה , - תתב יעבט  ןפואב  ושדחתהש  םיריעצ  טחמ  יצעו  יעבט  שרוח  םכותבו 

הכומנ רעי  תופיפצל  הנווכה  רעיה , יצע  לש  תיעבט  תושדחתה  דודיע   ) לוהינה תסיפת  ןוכדעו  דועו ) םיגלש  יקזנ  תופרש , תושבייתה ,
תיסחי הובג  יגולויב  ןווגמל  תמרות  דועו ) טחמ  יצע  םוקמב  שרוח  יצע  לש  העיטנ  תפדעה  רגוב , רעי  לולידבו  ריעצ  רעי  תעיטנב  רתוי 

קר ךומנ  היה  ינוכית  םיה  לבחב  עוטנה  רעיב  םיקנויו  תופוע  הצועמ , חמוצ  לש  םינימה  רשועש  אצמ  עבטה ל-2016  בצמ  "ח  וד . 
, בחרה רוביצהו  םירקוחה  ברקב  תונורחאה  םינשה  תורשעב  שרתשהש  םינרואה " רבדמ   " גשומהש עבקו  שרוחל , האוושהב  טעמב 

. ותופקתמ  דבאמו  ךלוה 

תונורחאה םינשה  ששב  "ל  קק לש  רועייה  ףגאב  היגולוקא  םוחת  םדיקש  רוטינ  תוינכותו  םירקחמ  רפסממ  םיינושאר  םיאצממ 
תנכסב םינימו  לגד  ינימ  רומישל  תורעיה  לש  תובישח  לע  ףאו  "ל   קק תורעיב  תיסחי  הובג  יגולויב  ןווגמ  לע  םה  םג  םיעיבצמ 

תנכסב םיאצמנו  תוקומע  תועקרק  םינייפאמה  חמוצ  ינימ  לש  רתויב  תויתועמשמ  תויסולכוא  תומייק  תורעיב  לשמל , .הדחכה 
(. 2019 "פ , עב עדימ  ריפס , לבוי   ) לכיהה  יסוריא  תצובקמ  םינימ  השימח  לש  תויתועמשמ  תויסולכוא  םג  ומכ  הדחכה  ,

ינימ ףאו  םיאבצ   תורעיב  , םיננקמה  םוי  יסרוד  לש  תויתועמשמ  תויסולכוא  תוססבתה  לע  םג  םיעיבצמ  םיאצממה 
םתורדעיה תאז , דצל  .ינוכית  םיה  לבחב  םיעוטנ  תורעימ  םירדענל  רבעב  ובשחנש  הדחכה , תנכסב  םינימ  ללוכ  םייח , - ודו םילחוז 

רורד  ) "ל קק ידי  - לע הלא  םימיב  ןכ  םג  תרטונמו  תרקחנ  ירבדמה  לבחב  תורעיהמ  הדחכה  תנכסב  םיאצמנה  םימיוסמ  םינימ  לש 
"ל. קק רתא  הייפצל ב םינתינ  וז  הקספב  םירכזומה  רוטינה  תוינכותו  םירקחמה  תוח  " וד (. 2019 "פ , עב עדימ  יבלט , יעורו  הנלבה 

םינגועכ םדוקפת  רופיש  ךרוצל  תורעי  לש  קשממו  ןונכת 
םייעבט

הנגה תמר  תורעיל  תונקמה  "א 22  מת ףקותמ  תוטרופמ  תוירוטוטטס  תוינכות  םדקל  םיבר  םיצמאמ  עיקשמ  "ל  קקב ןונכתה  ףגא 
תמדקמ "ל  קק ליבקמב , .ץראב  םיחותפה  םיחטשה  ףצרב  קובקב )" יראווצ   )" רתויב םירצה  תומוקמה  לע  שגד  תמיש  ךות  ההובג ,

קשממהו באה  תוינכות  תנכה  ךילהת  תא  .רעיה  לש  יקשממו  ירוטוטטס  ןונכת  ינפל  יתרגש  ןפואב  םיבר  םייגולוקא  םירקס  םויכ 
בר שגד  םשומ  ךילהתב  .רועייה  ףגאב  היגולוקא  םוחת  ישנא  םיחנמ  השדחה , רעיה  לוהינ  תרות  תונורקע  תא  תומשיימה  תורעיל ,

: םיאבה תונורקעב  אטבתמ  אוהו  תיגולוקאה , תוירושיקהו  יגולויבה  ןווגמה  דודיע  לע 

ינטחמה רעיה  תחיתפ  רעיב , תונוש  חמוצ  תורוצת  לש  הובג  ןווגמ  דודיע   ) תורעיה לש  תינבמה  תובכרומה  דודיע 
(; רעיה - תתב תונוש  חמוצ  תובכש  לש  בר  רפסמ  דודיעו 

; רעיה חטש  תיברמב  תוברעתהה  תמר  רועזמו  םיימוקמ  םינימ  לעו  םייעבט  םיכילהת  לע  תוססבתהה  דודיע 
, םילחנ םירידנ , םיחמצ  לש  םיזוכיר  םיבחרנ , הייחישו  התב  יחטש   ) רעיב םיידוחיי  לודיג  יתב  לש  םוקישו  רומיש 

רויא 1; ואר  דועו – ) ןוניקל  םישמשמה  עקרק  יפושחמו  םיקוצמ  םיצע , ףרוח , תוכירבו  תונייעמ 
סוידרו הנוע  םירמוח , םילכ , לש  תינטרפ  הרדגה  ידי  - לע לשמל ,  ) םיבושח םינימ  רומישל  עוטנה  רעיה  קשממ  תמאתה 

(; רעי תעיטנו  סוסיר  לוליד , תודובע  תעב  םימיאתמ  הנגה 
; רעיה יחטשב  םישלופ  םינימ  רועיב 

. תויתשת  יצוח  םייגולוקא  םירבעמ  חותיפו  םימסח  תרסה  ידי  - לע םתביבסבו  רעיה  יחטשב  תוירושיקה  רופיש 

. "ל  קק רתאב  הייפצל  תונתינ  הכ  דע  ושענש  תורעיל  יתנש  - ברה קשממהו  באה  תוינכות 
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תוברתמו תוינויח  תויסולכוא  לש  ןמויקב  םיכמות  םהבש , םיחותפה  דחוימבו  ינוכית , םיה  לבחב  םיעוטנה  תורעיהש  רכינ  םוכיסל ,
ירבדמה לבחב  תורעיה  .בחרמב  םתעונת  תא  םירשפאמש  ןבומכו  הדחכה , תנכסב  םהמ  קלחש  םינימהמ , דואמ  לודג  קלח  לש 

תמאתה תא  "ל  קק ןחבת  תובורקה  םינשבו  םיינוכית  , םי  םיניממ  וקלחב  בכרומה  תיסחי , הובג  יגולויב  ןווגמב  םה  םג  םיכמות 
םייעבט םינגועכ  "ל  קק תורעי  לש  בושחה  םדוקפת  לשב  .הדחכה  תנכסבש  םיירבדמה  םינימה  רומיש  םשל  םג  םלוהינ  ןפוא 

ןונכתה תודסומ  ינש , דצמו  הובג , יגולויב  ןווגמב  ךמותה  רעי  לש  קשממבו  ןונכתב  רבצנה  עדיה  םושייב  ךישמהל  "ל  קק תביוחמ 
לש יגולויבה  ןווגמהו  םיחותפה  םיחטשה  ףצר  רומיש  ךרוצל  תורעיה  חטש  ברמ  רומישב  עייסל  םיכירצ  ץראב  עבטה  תרימש  יפוגו 

.לארשי

רויא 1
עובלגה רעיב  םיידוחיי  לודיג  יתבלו  עבט  יכרעל  תיאשונ  בא  תינכות 

: ךותמ .רעיה  חטשב  םיפסונ  םירידנ  םינימ  לשו  עובלגה  סוריא  תויסולכוא  לש  םוקישו  רומיש  לע  בר  שגד  המש  תינכותה 
(. הנכהב  ) רעיה לוהינ  תרות  תונורקע  יפ  לע  עובלגה , רעיל  קשממו  בא  תינכות 

הזילע ןונכת : .רעיה  לוהינ  תרות  תונורקע  יפ  לע  עובלגה , רעיל  קשממו  בא  תינכות  תנכהל  םיפתושל  הדות 
להי ןונכתה : ךילהת  תייחנה  ןומצע ; ליג  יוגיהה  תווצ  לוהינ  ןלפק ; ידידו  קוקדוו  ןו  ג' רבואט , לארשי  טרופפר ,

.קוקדוו ןו  ג' הפמה : תנכה  תרופ ;

תורוקמ

רקחמ תונש  םיעברא  םוכיס  לארשיב –  םיינטחמה  תורעיה  רקחב  תוירקיע  תויגוס  .י 2013 .  םסא   .1
הביבסו היגולוקא  .לארשיב  ףונל  ותוכיישו  רועייה  לעפמ  לש  הירוטסיהה  קלח א :' (. 2012  – 1972)

 . 254–248 (: 3)4

רקחמ תונש  םיעברא  םוכיס  לארשיב –  םיינטחמה  תורעיה  רקחב  תוירקיע  תויגוס  .י 2014 .  םסא   .2
רעיה לוהינל  רבעמו  רעיב  םישחרתמה  םייעבטה  םיכילהתה  תנבה  קלח ב :' (. 2012  – 1972)

.330–321 הביבסו 4(4 :) היגולוקא  .תיתילכת 2014 .  - בר תיגולוקא  תכרעמכ 

ןונכתל תויחנהו  תוינידמ  .לארשיב  רעיה  לוהינ  תרות  .םירחאו 2014 .  רבואט י  דנרב ד , םסא י ,  .3
.לארשיל תמייקה  ןרקה  .רעיה  קשממלו 

"ח וד .תימואל  הכרעה  םדאה –  תחוורו  תויגולוקא  תוכרעמ  .ע 2017 .  ןוסלטייפו  לאירפס א  ןטול א ,  .4
.גראמה ביבא : - לת .םייניב 

לש העפשהה  תניחב  תכרעמ : יתורשו  יגולויב  ןווגמ  תבוטל  יתילכת  בר  רעי  לוהינ  .י 2016 .  קילדנמ   .5
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.לארשיל תמייק  ןרק  .רעיה  יחמצל  הקבאהה  יתוריש  לעו  םיקיבאמה  ןווגמ  לע  רעיה  תובכרומ 

תורעיב םוי  יסרוד  ןוניק  חווט : תכורא  רוטינ  תינכת  .םירחאו 2018 .  הקר י  צ' ןמטיילג ש , תרופ י ,  .6
.לארשיל תמייק  ןרק  . 2017 תונוע 2015 –  םכסמ  "ח  וד .ל  " קק לוהינב  םיינטחמה 
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